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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 van de Raad
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 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) en de wijzigingen op het voorstel (COM(2012)0496, COM(2013)0146 
en COM(2013)0246),

– 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 (C7-0107/2013),

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

– gezien de adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 3 mei 20122,

– gezien het advies van de Rekenkamer van 15 december 20113,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Begrotingscommissie, de Commissie 
begrotingscontrole, de Commissie economische en monetaire 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 (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

                                               
1 Adviezen van 25 april 2012 (PB C 191, 29.6.2012, blz. 30), 12 december 2012 (PB C 44, 15.2.2013, blz. 76) en 
van 22 mei 2013 (nog niet in het Publicatieblad verschenen).
2 PB C 225 van 27.7.2012, blz. 58.
3 PB C 47 van 17.2.2011, blz. 1.
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wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

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

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 van de 
Raad. 

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot vaststelling van de 
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 
houdende 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 van de 
Raad.

Or. en
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Amendement 2

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. De 
gemeenschappelijke bepalingen zijn 
neergelegd in deel 2.

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 een
gemeenschappelijk kader vallen (hierna te 
noemen: de “Europese structuur- en 
investeringsfondsen”). Bovendien bevat 
deze verordening bepalingen om de 
doeltreffendheid van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen te 
waarborgen en te zorgen voor coördinatie 
tussen deze fondsen onderling, alsmede 
tussen deze fondsen en andere 
instrumenten van de Unie.
Opmerking bij de vertaling: de term 
“Europese structuur- en 
investeringsfondsen” vervangt alle 
verwijzingen naar “GSK-fondsen” die in
deze verordening en fondsspecifieke 
verordeningen voorkomen; als dit 
amendement wordt aangenomen, wordt de 
term overal in deze teksten gewijzigd.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorschriften in deze verordening zijn De voorschriften in deze verordening zijn 
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van toepassing onverminderd de 
bepalingen in Verordening (EU) nr. 
[...]/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de financiering en het 
beheer van en het toezicht op het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid9

(hierna “de GLB-verordening” genoemd) 
en de specifieke bepalingen in de volgende 
verordeningen:

van toepassing onverminderd de 
bepalingen in Verordening (EU) 
nr. [...]/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de financiering en 
het beheer van en het toezicht op het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (hierna 
“de GLB-verordening” genoemd) en de 
specifieke bepalingen in de volgende 
verordeningen, in overeenstemming met 
de laatste alinea van dit artikel:

Or. en

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel 2 van deze verordening is van 
toepassing op alle Europese structuur- en 
investeringsfondsen behalve wanneer bij 
de toepasselijke fondsspecifieke 
voorschriften bijzondere bepalingen zijn 
vastgesteld waarbij van de 
gemeenschappelijke bepalingen wordt 
afgeweken, in welk geval de bijzondere 
bepalingen van toepassing zijn. Bij eender 
welke fondsspecifieke voorschriften die 
onder het gemeenschappelijk strategisch 
kader vallen, kunnen bepalingen ter 
aanvulling van de gemeenschappelijke 
bepalingen worden vastgesteld. Deze 
aanvullende bepalingen mogen echter 
niet strijdig zijn met de 
gemeenschappelijke bepalingen. Bij 
twijfel over de toepassing tussen deel 2 
van deze verordening en de 
corresponderende fondsspecifieke 
voorschriften, zijn de gemeenschappelijke 
bepalingen van toepassing.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien zijn de volgende definities van 
toepassing:

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

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) “strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei”: de 
streefdoelen en gedeelde leidende 
doelstellingen voor maatregelen van de 
lidstaten en van de Unie zoals uiteengezet 
in de Mededeling van de Commissie: 
Europa 2020: Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, en 
opgenomen in de conclusies die de 
Europese Raad van 17 juni 2010 heeft 
aangenomen als bijlage I (Nieuwe 
Europese strategie voor banen en groei; 
EU-kerndoelen), in de aanbeveling van de 
Raad van 13 juli 2010 betreffende de 
globale richtsnoeren voor het economische 
beleid van de lidstaten en de Unie1 en in 
het Besluit van de Raad van 21 oktober 
2010 betreffende de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten2, 
alsmede eventuele aanpassingen van die 
streefdoelen en gedeelde doelstellingen;

1) "strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei": de 
streefdoelen en gedeelde leidende 
doelstellingen voor maatregelen van de 
lidstaten en van de Unie zoals uiteengezet 
in de conclusies die de Europese Raad van 
17 juni 2010 heeft aangenomen als 
bijlage I (Nieuwe Europese strategie voor 
banen en groei; EU-kerndoelen), in de 
aanbeveling van de Raad van 13 juli 2010 
betreffende de globale richtsnoeren voor 
het economische beleid van de lidstaten en 
de Unie1 en in het Besluit van de Raad van 
21 oktober 2010 betreffende de 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten2, 
alsmede eventuele aanpassingen van die 
streefdoelen en gedeelde doelstellingen;

Or. en
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Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) “gemeenschappelijk strategisch 
kader”: de elementen die het 
programmeringsproces een duidelijke 
strategische richting bieden en 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 in overeenstemming 
met de doelstellingen en streefdoelen van 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei;

Schrappen

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) “actie”: soort concrete acties die door 
de GSK-fondsen moet worden 
ondersteund teneinde de doelstellingen 
van een programma te bereiken;

Schrappen

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) “indicatieve actie met grote Europese 
meerwaarde”: een actie die naar
verwachting een aanzienlijke bijdrage kan 
leveren tot het behalen van de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en die als 
referentiepunt bij het opstellen van 
programma's dient;

Schrappen

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) “programmering”: het proces van 
organisatie, besluitvorming en toewijzing 
van financiële middelen dat in 
verscheidene stadia plaatsvindt en tot doel 
heeft op meerjarenbasis uitvoering te geven 
aan het gezamenlijke optreden van de Unie 
en de lidstaten ter verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei;

(6) “programmering”: het proces van 
organisatie, besluitvorming en toewijzing 
van financiële middelen dat, met de 
betrokkenheid van de partners zoals 
bepaald in artikel 5, in verscheidene stadia
plaatsvindt en tot doel heeft op 
meerjarenbasis uitvoering te geven aan het 
gezamenlijke optreden van de Unie en de 
lidstaten ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei;

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) “begunstigde”: een publiek- of 
privaatrechtelijke instantie die belast is met 
het opzetten of met het opzetten en 
uitvoeren van concrete acties; in verband 
met staatssteun wordt onder het begrip 
“begunstigde” verstaan de instantie die de 
steun ontvangt;in verband met 
financieringsinstrumenten wordt onder het 
begrip “begunstigde” verstaan de instantie 
die het financieringsinstrument ten uitvoer 
legt;

(10) “begunstigde”: een openbare of 
particuliere instantie, alsmede, uitsluitend 
voor de toepassing van de Elfpo-
verordening en de EFMZV-verordening, 
een natuurlijke persoon die belast is met 
het opzetten, of met het opzetten en 
uitvoeren, van concrete acties; in verband 
met staatssteunregelingen (als 
omschreven in artikel 2, punt 12 van deze 
verordening) wordt onder het begrip 
“begunstigde” verstaan de instantie die de 
steun ontvangt; in verband met 
financieringsinstrumenten uit hoofde van 
deel 2, titel IV van deze verordening wordt 
onder het begrip "begunstigde" verstaan de 
instantie die het financieringsinstrument, 
of, voor zover van toepassing, het 
paraplufonds, ten uitvoer legt;

Or. en

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) “Financieringsinstrumenten”: de 
in het Financieel Reglement neergelegde 
definitie van financieringsinstrumenten is 
mutatis mutandis van toepassing op de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, tenzij in deze 
verordening anders is bepaald;

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) “overheidssteun”: financiële steun
ter financiering van een concrete actie, 
afkomstig uit de begroting van een 
nationale, regionale of lokale overheid, uit 
de begroting van de Unie voor de GSK-
fondsen, uit de begroting van 
publiekrechtelijke instanties of uit de 
begroting van verenigingen van overheden 
of publiekrechtelijke instanties; 

(14) “overheidsuitgave”: elke publieke 
bijdrage ter financiering van acties, 
afkomstig uit de begroting van een 
nationale, regionale of lokale overheid, uit 
de begroting van de Unie voor de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, uit de begroting van 
publiekrechtelijke instanties of uit de 
begroting van verenigingen van overheden 
of publiekrechtelijke instanties;

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) “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;

(18) “strategie voor lokale ontwikkeling 
vanuit de gemeenschap”: 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 wordt ontworpen en uitgevoerd door 
een plaatselijke actiegroep;

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) “jaarlijkse afsluiting”: afsluiting van 
concrete acties als gevolg van de jaarlijkse 
goedkeuring van de rekeningen, 
voorafgaand aan de algemene afsluiting 
van het programma;

Schrappen

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) “partnerschapscontract”: het 
document dat de lidstaat volgens de aanpak 
van meerlagig bestuur in overleg met de 
partners opstelt en waarin uiteengezet 
wordt welke strategie, prioriteiten en 
regelingen de lidstaat hanteert om de GSK-
fondsen op doeltreffende en doelmatige 
wijze te gebruiken om de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei te verwezenlijken; dit document 
wordt na beoordeling en overleg met de 
lidstaat door de Commissie goedgekeurd;  

(20) “partnerschapsovereenkomst”: het 
document dat de lidstaat volgens de aanpak 
van meerlagig bestuur met betrokkenheid 
van de partners opstelt en waarin 
uiteengezet wordt welke strategie, 
prioriteiten en regelingen de lidstaat 
hanteert om de Europese structuur- en 
investeringsfondsen op doeltreffende en 
doelmatige wijze te gebruiken om de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
verwezenlijken; dit document wordt na 
beoordeling en overleg met de lidstaat door 
de Commissie goedgekeurd;
Opmerking bij de vertaling: de term 
"partnerschapscontract" wordt vervangen 
door de term "partnerschapsovereenkomst" 
in deze verordening; als dit amendement 
wordt aangenomen, wordt de term overal 
in deze teksten gewijzigd.

Or. en
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) “geblokkeerde rekening”: een 
bankrekening die valt onder een 
schriftelijke overeenkomst tussen de 
beheersautoriteit (of een intermediaire 
instantie) en de instantie die een 
financieringsinstrument uitvoert, of, in 
het geval van een concrete PPP-actie, een 
door de beheersautoriteit (of een 
intermediaire instantie) goedgekeurde 
schriftelijke overeenkomst tussen de 
begunstigde openbare instantie en de 
particuliere partner, en die bepaaldelijk is 
geopend om er geld op te plaatsen dat na 
de subsidiabiliteitsperiode wordt betaald, 
uitsluitend met het oog op de toepassing 
van artikel 36, lid 1, punt c), artikel 36, lid 
2, artikel 36, lid 2 bis, en artikel 54/C van 
deze verordening, dan wel een 
bankrekening die is geopend onder 
voorwaarden welke gelijkwaardige 
garanties op betalingen uit het fonds 
bieden;

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 - punt 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) “paraplufonds”: een fonds dat tot 
doel heeft ondersteuning uit (een) 
programma('s) te bieden aan 
verscheidene instanties die 
financieringsinstrumenten uitvoeren; met 
betrekking tot financieringsinstrumenten 
die door een paraplufonds worden 
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uitgevoerd, geldt de instantie die dat fonds 
uitvoert als enige begunstigde in de zin 
van artikel 2, punt 8;

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) “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 als gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie, of latere wijzigingen daarvan;

Or. en

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) “macroregionale strategie”: een 
door de Europese Raad onderschreven 
integraal kader dat door onder meer de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen kan worden gesteund 
met het oog op het aanpakken van 
gemeenschappelijke uitdagingen waarmee 
een afgebakend geografisch gebied wordt 
geconfronteerd, met betrekking tot in 
hetzelfde geografische gebied gelegen 
lidstaten en derde landen die aldus 
voordeel halen uit nauwere 
samenwerking waarmee wordt 
bijgedragen aan de verwezenlijking van 
economische, sociale en territoriale 
samenhang;
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Or. en

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 ter) “zeegebiedstrategie”: een 
gestructureerd samenwerkingskader voor 
een bepaald geografisch gebied, dat wordt 
ontwikkeld door de Europese instellingen, 
de lidstaten en hun regio's en, in 
voorkomend geval, derde landen die een 
zeegebied delen; in de strategie wordt 
rekening gehouden met de specifieke 
geografische, klimatologische, 
economische en politieke kenmerken van 
het betrokken zeegebied;

Or. en

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 quinquies) “relevante specifieke 
aanbevelingen per land die zijn 
vastgesteld op grond van artikel 121, lid 2, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie” en “relevante 
aanbevelingen van de Raad die zijn 
vastgesteld op grond van artikel 148, lid 4, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie”: aanbevelingen in 
verband met structurele uitdagingen die 
behoren te worden aangepakt via 
meerjarige investeringen die rechtstreeks 
onder de Europese structuur- en 
investeringsfondsen vallen, zoals bepaald 
in de fondsspecifieke verordeningen;

Or. en

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 sexies) “publiek-private 
partnerschappen” (PPPs) zijn vormen van 
samenwerking tussen overheidsinstanties 
en de particuliere sector, die ten doel 
hebben het aantrekken van investeringen 
in infrastructuurprojecten of andere 
soorten concrete acties voor het verlenen 
van overheidsdiensten te verbeteren door 
middel van risicodeling, het bundelen van 
expertise uit de particuliere sector of extra 
financieringsbronnen.

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Termijn voor Commissiebesluiten
Wanneer overeenkomstig artikel 15, leden 
2 en 3, artikel 25, lid 3, artikel 26, lid 2, 
artikel 92, lid 2, artikel 96, lid 2, en 
artikel 97, lid 3, een termijn wordt 
vastgesteld waarbinnen de Commissie bij 
uitvoeringshandeling een besluit moet 
aannemen of wijzigen, is onder deze 
termijn niet begrepen de periode die 
aanvangt op de dag volgend op de datum 
waarop de Commissie de lidstaat haar 
opmerkingen heeft toegezonden, en 
eindigt op de datum waarop de lidstaat de 
opmerkingen heeft beantwoord.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Schrappen

Toepassingsgebied

De voorschriften in dit deel zijn van 
toepassing onverminderd de bepalingen in 
deel 3 en deel 4.

Or. en
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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 Europese structuur- en 
investeringsfondsen 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 alsook de fondsspecifieke 
opdrachten op grond van de in het 
Verdrag neergelegde doelstellingen, 
waaronder economische, sociale en 
territoriale cohesie, waarbij rekening 
wordt gehouden met de desbetreffende 
geïntegreerde richtsnoeren en de 
desbetreffende specifieke aanbevelingen 
per land die zijn vastgesteld in 
overeenstemming met artikel 121, lid 2, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en de 
desbetreffende aanbevelingen van de Raad 
die zijn vastgesteld in overeenstemming 
met artikel 148, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en in voorkomend geval op 
nationaal niveau met het nationale 
hervormingsprogramma.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat de steun uit de GSK-fondsen
coherent is met de beleidsmaatregelen en 

2. De Commissie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat, rekening houdend met de 
specifieke context van elke lidstaat, de 
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prioriteiten van de Unie en complementair 
is met de andere instrumenten van de Unie.

steun uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen coherent is met de
desbetreffende beleidsmaatregelen, de 
horizontale beginselen in 
overeenstemming met de artikelen 5, 7 en 
8 en prioriteiten van de Unie, en 
complementair is met de andere 
instrumenten van de Unie.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De tenuitvoerlegging van de steun uit de 
GSK-fondsen gebeurt in nauwe 
samenwerking tussen de Commissie en de 
lidstaten.

3. De tenuitvoerlegging van de steun uit de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen gebeurt in nauwe 
samenwerking tussen de Commissie en de 
lidstaten in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Or. en

Amendement 30

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 

4. De lidstaten, op het passende 
territoriale niveau overeenkomstig hun 
institutionele, wettelijke en financiële 
kader, 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, samen met de desbetreffende 
partners als bedoeld in artikel 5, in 
overeenstemming met deze verordening en 
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verordening en de fondsspecifieke 
voorschriften.

de fondsspecifieke voorschriften.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De regelingen voor rapportage, 
evaluatie, beheer en controle in verband 
met de uitvoering en het gebruik van de 
GSK-fondsen, en in het bijzonder de 
financiële en administratieve middelen die 
voor de uitvoering van de GSK-fondsen
noodzakelijk zijn, moeten, gezien de 
hoogte van de toegewezen steun, in 
overeenstemming zijn met het 
evenredigheidsbeginsel.

5. De regelingen voor toezicht, rapportage, 
evaluatie, beheer en controle in verband 
met de uitvoering en het gebruik van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, en in het bijzonder de 
financiële en administratieve middelen die 
voor de voorbereiding en uitvoering van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen noodzakelijk zijn, 
moeten, gezien de hoogte van de 
toegewezen steun, in overeenstemming zijn 
met het evenredigheidsbeginsel en houden 
rekening met de algemene doelstelling 
van de vermindering van de 
administratieve rompslomp voor instanties 
die betrokken zijn bij het beheer en de 
controle van de programma’s.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie en de lidstaten dragen, 
overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden, zorg voor de 
coördinatie tussen de GSK-fondsen, 
alsmede voor de coördinatie met andere 

6. De Commissie en de lidstaten dragen, 
overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden, zorg voor de 
coördinatie tussen de Europese structuur-
en investeringsfondsen, alsmede voor de 
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beleidsmaatregelen en instrumenten van de 
Unie, ook in het kader van het externe 
optreden van de Unie.

coördinatie met andere beleidsmaatregelen, 
strategieën en instrumenten ter zake van 
de Unie, ook in het kader van het externe 
optreden van de Unie.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het aan de GSK-fondsen toegewezen 
deel van de begroting van de Unie wordt 
onder gedeeld beheer door de lidstaten en 
de Commissie uitgevoerd overeenkomstig 
artikel 53, onder b), van het Financieel 
Reglement, met uitzondering van het in 
artikel 84, lid 4, bedoelde bedrag van het
CF dat naar de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen wordt 
overgeschreven en van innovatieve acties 
op initiatief van de Commissie uit hoofde 
van artikel 9 van de EFRO-verordening en 
technische bijstand op initiatief van de 
Commissie.

7. Het aan de Europese structuur- en 
investeringsfondsen toegewezen deel van 
de begroting van de Unie wordt onder 
gedeeld beheer door de lidstaten en de 
Commissie uitgevoerd overeenkomstig 
artikel 59, onder b), van het Financieel 
Reglement, met uitzondering van het in 
artikel 84, lid 4, bedoelde bedrag van het 
CF dat naar de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen wordt 
overgeschreven en van innovatieve acties 
op initiatief van de Commissie uit hoofde 
van artikel 8 (voorheen 9) van de EFRO-
verordening en technische bijstand op 
initiatief van de Commissie.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie en de lidstaten passen 
overeenkomstig artikel 27 van het 
Financieel Reglement het beginsel van 
goed financieel beheer toe.

8. De Commissie en de lidstaten passen 
overeenkomstig artikel 30 van het 
Financieel Reglement het beginsel van 
goed financieel beheer toe.
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Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie en de lidstaten zien, met 
name door toezicht, rapportage en 
evaluatie, toe op de doeltreffendheid van 
de GSK-fondsen.

9. De Commissie en de lidstaten zien 
tijdens de voorbereiding en uitvoering, en 
wat betreft toezicht, rapportage en 
evaluatie, toe op de doeltreffendheid van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen.

Or. en

Amendement 36

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 de 
partnerschapsovereenkomst en voor elk 
programma in overeenstemming met hun 
institutionele en juridische kader een 
partnerschap tot stand met de bevoegde 
regionale en plaatselijke instanties. Het 
partnerschap omvat tevens de volgende 
partners:

Or. en
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Amendement 37

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) de bevoegde stedelijke en andere 
overheden;

Or. en

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

c) relevante instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
hebben sociale inclusie, gendergelijkheid
en non-discriminatie te bevorderen.

Or. en

Amendement 39

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

2. De lidstaten betrekken de in lid 1 
bedoelde partners volgens de aanpak van 
meerlagig bestuur bij de voorbereiding van 
de partnerschapsovereenkomsten en 
voortgangsverslagen tijdens de 
voorbereiding en de uitvoering van 
programma's, met inbegrip van deelname
aan de toezichtcomités voor programma's, 
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aan de toezichtcomités voor programma’s. in overeenstemming met artikel 42.

Or. en

Amendement 40

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. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om een 
Europese gedragscode goed te keuren 
teneinde lidstaten te steunen en te helpen 
het partnerschap vorm te geven in 
overeenstemming met de leden 1 en 2. De 
gedragscode schept het kader waarin de 
lidstaten zich inzetten voor de uitvoering 
van partnerschappen in overeenstemming 
met hun institutionele en juridische kader 
en hun nationale en regionale 
bevoegdheden. In de gedragscode worden 
de volgende elementen vastgelegd, met 
inachtneming van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid:
a) de voornaamste beginselen voor 
transparante procedures die moeten 
worden gevolgd voor de identificatie van 
de partners in kwestie, waaronder in 
voorkomend geval hun overkoepelende 
organisaties die de lidstaten helpen de 
meest representatieve partners in kwestie 
aan te wijzen, in overeenstemming met 
hun institutionele en juridische kader;
b) de voornaamste beginselen en optimale 
werkmethoden op het vlak van de 
betrokkenheid van de verschillende 
categorieën relevante partners, als 
vastgelegd in lid 1, bij de voorbereiding 
van de partnerschapsovereenkomst en de 
programma’s, evenals de informatie die 
wordt verschaft over hun betrokkenheid 
en de diverse uitvoeringsstadia;  
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c) de optimale werkmethoden voor het 
formuleren van de regels van 
lidmaatschap en de interne procedures 
van het toezichtcomité waarover in 
voorkomend geval moet worden besloten 
door de lidstaten, of de commissies die 
toezicht houden op de programma’s, in 
overeenstemming met de desbetreffende 
bepalingen van deze verordening en de 
fondsspecifieke voorschriften; 
d) de voornaamste doelstellingen en 
optimale werkmethoden in gevallen 
waarin de beheersautoriteit de partners in 
kwestie betrekt bij de voorbereiding van 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
en met name bij de optimale 
werkmethoden om mogelijke 
belangenconflicten te voorkomen in 
gevallen waarin de betrokken partners 
mogelijke begunstigden zijn, en wat 
betreft de betrokkenheid van de relevante 
partners bij de voorbereiding van 
voortgangsverslagen en in verband met 
het toezicht op en de evaluatie van 
programma’s in overeenstemming met de 
desbetreffende bepalingen in deze 
verordening en de fondsspecifieke 
voorschriften;
e) de indicatieve gebieden, thema’s en 
optimale werkmethoden zodat de 
bevoegde instanties van de lidstaten de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen met inbegrip van 
technische ondersteuning kunnen 
benutten voor de versterking van de 
institutionele capaciteit van de betrokken 
partners in overeenstemming met de 
desbetreffende bepalingen van deze 
verordening en de fondsspecifieke 
voorschriften;
f) de rol van de Commissie in de 
verspreiding van goede werkmethoden;
g) de voornaamste beginselen en optimale 
werkmethoden waarmee het de lidstaten 
gemakkelijker wordt gemaakt om de 
uitvoering van de partnerschappen en de 
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meerwaarde daarvan te beoordelen.

De bepalingen van de gedragscode 
druisen op geen enkele manier in tegen de 
desbetreffende bepalingen van deze 
verordening of de fondsspecifieke 
voorschriften.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad binnen vier 
maanden na aanneming van deze 
verordening gelijktijdig op de hoogte van 
de gedelegeerde handeling inzake de 
Europese gedragscode voor 
partnerschappen, die was vastgesteld in 
overeenstemming met artikel 142 en als 
vastgelegd in lid 3. In de gedelegeerde 
handeling mag geen eerdere termijn 
gespecificeerd worden voor de 
inwerkingtreding dan de dag waarop ze 
wordt vastgesteld na de inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Bij de toepassing van dit artikel mag 
een schending van een verplichting die 
aan een lidstaat is opgelegd hetzij door dit 
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artikel van de verordening hetzij door de 
gedelegeerde handeling die is vastgesteld 
in overeenstemming met artikel 5, lid 3, 
geen onregelmatigheid vormen die leidt 
tot een financiële correctie op grond van 
artikel 77 van deze verordening. 

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten minste een keer per jaar raadpleegt 
de Commissie voor elk GSK-fonds de 
organisaties die de partners op het niveau 
van de Unie vertegenwoordigen over de 
uitvoering van de steun uit de GSK-
fondsen. 

4. Ten minste een keer per jaar raadpleegt 
de Commissie voor elk Europees 
structuur- of investeringsfonds de 
organisaties die de partners op het niveau 
van de Unie vertegenwoordigen over de 
uitvoering van de steun uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en 
brengt verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over het resultaat 
daarvan.

Or. en

Amendement 44

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 integratie van het genderperspectief 
worden meegewogen en bevorderd tijdens 
de voorbereidings- en uitvoeringsfase, op 
het vlak van het toezicht op en de 
rapportage en de evaluatie van 
programma’s.
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Or. en

Amendement 45

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. Tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van 
programma’s wordt vooral rekening 
gehouden met de toegankelijkheid van 
personen met een handicap. 

Or. en

Amendement 46

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 Europese 
structuur- en investeringsfondsen moeten 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in de 
artikelen 11 en 191, lid 1, van het Verdrag 
verankerde doelstelling inzake behoud,
bescherming en verbetering van het milieu, 
waarbij het beginsel “de vervuiler betaalt” 
wordt toegepast.

Or. en
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Amendement 47

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 
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.

De lidstaten en de Commissie zien erop toe
dat bij de voorbereiding en uitvoering van 
partnerschapsovereenkomsten en 
programma's wordt bijgedragen tot 
milieubescherming, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, matiging van en aanpassing 
aan de klimaatverandering, de 
bescherming van biodiversiteit en 
ecosystemen herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering volgens de door de 
Commissie vastgestelde methoden op basis 
van de categorieën acties of maatregelen. 
Deze methode bestaat uit het toekennen 
van gewicht aan uitgaven uit hoofde van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen op het juiste niveau 
om de bijdrage aan de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering te 
weerspiegelen. De Commissie legt 
uniforme voorwaarden voor de uitvoering 
van deze methoden vast voor elk Europees 
structuur- en investeringsfonds door 
middel van uitvoeringshandelingen. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk GSK-fonds steunt, overeenkomstig de 
opdracht ervan, de volgende thematische 
doelstellingen om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei:

Elk Europees structuur- en 
investeringsfonds steunt de volgende 
thematische doelstellingen om bij te dragen 
tot de verwezenlijking van de strategie van 
de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, met inbegrip van 
economische, sociale en territoriale 
cohesie:

1) versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie;

1) versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie;

2) verbetering van de toegang tot en het 
gebruik en de kwaliteit van informatie- en 
communicatietechnologie;

2) verbetering van de toegang tot en het 
gebruik en de kwaliteit van informatie- en 
communicatietechnologie;

3) vergroting van de concurrentiekracht 
van kleine en middelgrote ondernemingen, 
alsmede van de landbouwsector (voor het 
Elfpo) en van de visserij- en 
aquacultuursector (voor het EFMZV);

3) vergroting van de concurrentiekracht 
van kleine en middelgrote ondernemingen, 
alsmede van de landbouwsector (voor het 
Elfpo) en van de visserij- en 
aquacultuursector (voor het EFMZV);

4) ondersteuning van de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken;

4) ondersteuning van de overgang naar een 
koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken;

5) bevordering van de aanpassing aan de 
klimaatverandering en risicopreventie en 
-beheer;

5) bevordering van de aanpassing aan de 
klimaatverandering en risicopreventie en 
-beheer;

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;

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

7) opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren en het aanvullen 
van ontbrekende schakels;

8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

8) bevordering van duurzame en 
kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid 
en ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

9) bevordering van sociale inclusie en
bestrijding van armoede;

9) bevordering van sociale inclusie,
bestrijding van armoede en elke vorm van 
discriminatie;

10) investering in onderwijs, vaardigheden 10) investering in onderwijs, opleiding en 
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en een leven lang leren; beroepsopleiding voor vaardigheden en 
een leven lang leren;

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit en een doelmatig openbaar 
bestuur.

11) vergroting van de institutionele 
capaciteit van overheidsinstanties en 
belanghebbenden en een doelmatig 
openbaar bestuur.

De thematische doelstellingen worden 
omgezet in specifieke prioriteiten voor elk 
GSK-fonds en uiteengezet in de 
fondsspecifieke voorschriften.

De thematische doelstellingen worden 
omgezet in specifieke prioriteiten voor de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen en uiteengezet in de 
fondsspecifieke voorschriften.

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een harmonieuze, evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling van de Unie te 
bevorderen, biedt het gemeenschappelijk 
strategisch kader het 
programmeringsproces een duidelijke 
strategische richting en vergemakkelijkt
het 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, in 
overeenstemming met de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei.

1. Om een harmonieuze, evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling van de Unie te 
bevorderen, stelt het gemeenschappelijk 
strategisch kader strategische richtsnoeren 
op om het programmeringsproces en de 
sectorale en territoriale coördinatie van 
steunmaatregelen van de Unie in het kader 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en de coördinatie met 
ander beleid en andere instrumenten van de 
Unie op dit gebied te vergemakkelijken, in 
overeenstemming met de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
en rekening houdend met de voornaamste 
territoriale vraagstukken voor 
verschillende soorten gebieden.

1 bis. De strategische richtsnoeren, als 
vastgelegd in het gemeenschappelijk 
strategisch kader, worden opgesteld 
volgens de doelstellingen en de reikwijdte 
van de steun die wordt verleend door elk 
Europees structuur- en investeringsfonds, 
en volgens de voorschriften voor de 
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werking van elk Europees structuur- en 
investeringsfonds, als bepaald in deze 
verordening en fondsspecifieke 
voorschriften. Zij legt de lidstaten geen 
nieuwe verplichtingen op die verder gaan 
dan die welke zijn vastgesteld in het 
betrokken sectorale beleid van de Unie.
1 ter. Het gemeenschappelijk strategisch 
kader vergemakkelijkt de voorbereiding 
van de partnerschapsovereenkomst en van 
programma's volgens de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid en met 
inachtneming van de nationale en 
regionale bevoegdheden om specifieke en 
passende beleids- en 
coördinatiemaatregelen te treffen.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het gemeenschappelijk strategisch kader 
wordt het volgende vastgesteld:

In het gemeenschappelijk strategisch kader 
wordt het volgende vastgesteld:

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

a) de mechanismen om de bijdrage van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen aan de strategie van 
de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei te waarborgen en te 
zorgen voor samenhang en consistentie van 
de programmering van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen met de
desbetreffende specifieke aanbevelingen 
per land die zijn vastgesteld in 
overeenstemming met artikel 121, lid 2, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en de 
desbetreffende aanbevelingen van de Raad 
die zijn vastgesteld in overeenstemming 
met artikel 148, lid 4, van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese 
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Unie en in voorkomend geval op 
nationaal niveau met nationale 
hervormingsprogramma’s;

a bis) regelingen om het geïntegreerde 
gebruik van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen te bevorderen;

b) mechanismen voor de coördinatie
tussen de GSK-fondsen, alsmede met
andere relevante beleidsmaatregelen en 
instrumenten van de Unie, waaronder 
externe instrumenten voor samenwerking;

b) de regelingen voor de coördinatie tussen 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en andere relevante 
beleidsmaatregelen en instrumenten van de 
Unie, waaronder externe instrumenten voor 
samenwerking;

c) horizontale beginselen en transversale 
beleidsdoelstellingen voor de uitvoering 
van de GSK-fondsen;

c) horizontale beginselen en transversale 
beleidsdoelstellingen voor de uitvoering 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen;

d) regelingen voor het aanpakken van 
territoriale vraagstukken en te nemen 
stappen om een geïntegreerde benadering 
aan te moedigen, die de rol weerspiegelt 
van stedelijke, plattelands-, kust- en 
visserijgebieden, alsook de specifieke 
vraagstukken voor gebieden met 
bijzondere territoriale kenmerken, zoals 
bedoeld in de artikelen 174 en 349 van het 
Verdrag;

d) de regelingen voor het aanpakken van de 
voornaamste territoriale vraagstukken voor 
stedelijke, plattelands-, kust- en 
visserijgebieden, de demografische 
problemen van regio’s of de specifieke 
behoeften van de geografische gebieden 
die kampen met ernstige en permanente 
demografische en natuurlijke 
belemmeringen, zoals bedoeld in de 
artikelen 174 en 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie;

e) voor elke thematische doelstelling: de 
indicatieve acties met grote Europese 
meerwaarde die door elk GSK-fonds 
zullen worden ondersteund en de 
overeenkomstige beginselen voor de 
uitvoering;

Schrappen

f) prioriteiten voor samenwerking voor de
GSK-fondsen, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met 
macroregionale en zeegebiedstrategieën.

f) prioritaire gebieden voor
samenwerkingsactiviteiten voor de
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, waarbij in 
voorkomend geval rekening wordt 
gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën.

Or. en
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De elementen van het gemeenschappelijk 
strategisch kader in verband met 
samenhang en consistentie met het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Unie, de mechanismen voor de 
coördinatie tussen de GSK-fondsen 
onderling en met andere relevante 
beleidsmaatregelen en instrumenten van 
de Unie, de horizontale beginselen en de 
transversale beleidsdoelstellingen alsmede 
de regelingen om territoriale 
vraagstukken aan te pakken, zijn in 
bijlage I vastgelegd.

Het gemeenschappelijk strategisch kader is 
vervat in bijlage I bij deze verordening.

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

Schrappen

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

Als er grote veranderingen plaatsvinden 
in de sociale en economische situatie in de 
Unie of als de strategie van de Unie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
ingrijpend wordt gewijzigd, kan de 
Commissie een voorstel indienen voor de 
evaluatie van het gemeenschappelijk 
strategisch kader, of het Europees 
Parlement of de Raad, handelend
overeenkomstig artikel 225 of 241 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, kan de Commissie 
verzoeken een dergelijk voorstel in te 
dienen.
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De lidstaten stellen zo nodig binnen zes 
maanden na de vaststelling van een 
herziening van het gemeenschappelijk 
strategisch kader wijzigingen op hun 
partnerschapscontract en programma’s 
voor om te waarborgen dat deze consistent 
zijn met het herziene gemeenschappelijk 
strategisch kader.

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen in 
overeenstemming met artikel 142 met het 
oog op de aanvulling of wijziging van 
secties 4 (coördinatie en synergieën tussen 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en andere 
beleidsmaatregelen en instrumenten van 
de Unie) en 7 (samenwerkingsactiviteiten) 
van het gemeenschappelijk strategisch 
kader als vastgelegd in bijlage I, als er 
rekening moet worden gehouden met 
wijzigingen in het beleid of de 
instrumenten van de Unie als bedoeld in 
sectie 4, met wijzigingen in de 
samenwerkingsactiviteiten als bedoeld in 
sectie 7, of met de invoering van nieuwe 
beleidsmaatregelen, instrumenten of 
samenwerkingsactiviteiten van de EU. 

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Handleiding voor begunstigden
1. De Commissie stelt een gedetailleerde, 
praktische handleiding op waarin wordt 
beschreven hoe op doeltreffende wijze 
toegang tot de onder de 
gemeenschappelijke verordening vallende 
fondsen kan worden verkregen, hoe deze 
fondsen effectief kunnen worden gebruikt 
en hoe raakvlakken met andere 
instrumenten van relevante 
beleidsmaatregelen van de Unie kunnen 
worden benut.
2. De handleiding wordt uiterlijk op 30 
juni 2014 opgesteld en bevat voor elke 
thematische doelstelling een overzicht van 
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de beschikbare relevante instrumenten op 
het niveau van de Unie, met vermelding 
van gedetailleerde informatiebronnen, 
voorbeelden voor goede praktijken met 
betrekking tot het combineren van de 
financieringsinstrumenten die binnen een 
beleidsgebied of verschillende 
beleidsgebieden ter beschikking staan, een 
beschrijving van de relevante autoriteiten 
en organen die betrokken zijn bij het 
beheer van de afzonderlijke instrumenten, 
en een checklist ter ondersteuning van 
potentiële begunstigden bij het vinden van 
de meest geschikte financieringsbronnen.
3. De handleiding wordt publiekelijk 
beschikbaar gemaakt op de website van de 
bevoegde directoraten-generaal van de 
Commissie. Overeenkomstig artikel 105 
dragen de Commissie en de 
beheersautoriteiten, in samenwerking met 
het Comité van de Regio's, zorg voor de 
verspreiding van de handleiding onder
potentiële begunstigden.

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorbereiding van het 
partnerschapscontract

Voorbereiding van de 
partnerschapsovereenkomst

1. Elke lidstaat bereidt een 
partnerschapscontract voor dat de periode 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020 behelst.

1. Elke lidstaat bereidt een 
partnerschapsovereenkomst voor die de 
periode van 1 januari 2014 tot en met 
31 december 2020 behelst.

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 de 
partnerschapsovereenkomst op in 
samenwerking met de in artikel 5 bedoelde 
partners. De partnerschapsovereenkomst
wordt in dialoog met de Commissie 
voorbereid. De lidstaten stellen de 
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partnerschapsovereenkomst op na 
transparante procedures voor het publiek 
en in overeenstemming met hun 
institutionele en wettelijke kader.

3. Het partnerschapscontract heeft 
betrekking op alle steun uit de GSK-
fondsen in de betrokken lidstaat.

3. De partnerschapsovereenkomst heeft 
betrekking op alle steun uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen in de 
betrokken lidstaat.

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 
partnerschapsovereenkomst binnen vier 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening aan de Commissie toekomen.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud van het partnerschapscontract Inhoud van de partnerschapsovereenkomst
Het partnerschapscontract omvat het 
volgende:

1. De partnerschapsovereenkomst omvat 
het volgende:

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) regelingen om afstemming op de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
waarborgen, met inbegrip van:

a) regelingen om afstemming op de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
waarborgen, alsook de fondsspecifieke 
opdrachten op grond van de in het 
Verdrag neergelegde doelstellingen, 
waaronder economische, sociale en 
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territoriale cohesie, met inbegrip van:
i) een analyse van de ongelijkheden en
ontwikkelingsbehoeften ten aanzien van de 
thematische doelstellingen, het 
gemeenschappelijk strategisch kader, 
alsook ten aanzien van de streefdoelen die 
zijn vastgesteld in de specifieke 
aanbevelingen per land uit hoofde van
artikel 121, lid 2, van het Verdrag en in de
desbetreffende aanbevelingen van de Raad
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag;

i) een analyse van de ongelijkheden,
ontwikkelingsbehoeften en het 
groeipotentieel ten aanzien van de 
thematische doelstellingen en de 
territoriale vraagstukken, met 
inachtneming van het nationale 
hervormingsprogramma, in voorkomend 
geval, en van de desbetreffende specifieke 
aanbevelingen per land die zijn vastgesteld 
in overeenstemming met artikel 121, lid 2, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en in de 
desbetreffende aanbevelingen van de Raad 
die zijn vastgesteld in overeenstemming 
met artikel 148, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie;

ii) een samenvattende analyse van de 
ex-ante-evaluaties van de programma’s die 
de selectie van de thematische 
doelstellingen en de indicatieve 
toewijzingen van de GSK-fondsen 
rechtvaardigen;

ii) een samenvatting van de 
ex-ante-evaluaties van de programma's of 
van de voornaamste bevindingen in de 
ex-ante-evaluaties van de 
partnerschapsovereenkomst, wanneer die 
op eigen initiatief door de lidstaat zijn 
verricht;

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

iii) geselecteerde thematische 
doelstellingen en voor elk van de 
geselecteerde doelstellingen een 
samenvatting van de voornaamste 
verwachte resultaten voor elk van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen;

iv) de indicatieve toewijzing van steun 
door de Unie per thematische doelstelling 
op nationaal niveau voor elk van de GSK-
fondsen, alsook het indicatieve 
totaalbedrag van de voorziene steun voor 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

iv) de indicatieve toewijzing van steun 
door de Unie per thematische doelstelling 
op nationaal niveau voor elk van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, alsook het indicatieve 
totaalbedrag van de voorziene steun voor 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

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

Schrappen
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vi) horizontale beginselen en 
beleidsdoelstellingen voor de uitvoering 
van de GSK-fondsen;

vi) de toepassing van horizontale 
beginselen en beleidsdoelstellingen voor de 
uitvoering van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen;

vii) de lijst van de programma’s van het 
EFRO, het ESF en het CF, met 
uitzondering van die voor het doel 
“Europese territoriale samenwerking”, en 
van de programma’s van het Elfpo en het 
EFMZV, met de respectieve indicatieve 
toewijzingen per GSK-fonds en per jaar;

vii) de lijst van de programma’s van het 
EFRO, het ESF en het CF, met 
uitzondering van die voor het doel 
“Europese territoriale samenwerking”, en 
van de programma’s van het Elfpo en het 
EFMZV, met de respectieve indicatieve 
toewijzingen per Europees structuur- en 
investeringsfonds en per jaar;

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een geïntegreerde benadering voor de 
door de GSK-fondsen gesteunde 
territoriale ontwikkeling, waarin het 
volgende wordt uiteengezet:

b) regelingen om een doeltreffende 
uitvoering van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen te waarborgen, met 
inbegrip van:

i) de mechanismen op nationaal en 
regionaal niveau die zorgen voor 
coördinatie tussen de GSK-fondsen en 
andere financieringsinstrumenten van de 
Unie en de lidstaten, alsook met de EIB;

i) de regelingen die in overeenstemming 
zijn met het institutionele kader van de 
lidstaten en zorgen voor coördinatie tussen 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

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 

ii) de informatie die nodig is om van 
tevoren te kunnen nagaan of aan de in 
deel 3 vastgestelde voorschriften voor 
additionaliteit wordt voldaan;
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stedelijke ontwikkeling zullen deelnemen;

ii bis) een samenvatting van de 
beoordeling of in overeenstemming met 
artikel 17 en bijlage (xx) aan de op 
nationaal niveau toepasselijke 
ex-antevoorwaarden is voldaan en, indien 
dit niet het geval is, van de maatregelen 
die moeten worden genomen, met 
vermelding van de verantwoordelijke 
instanties en het tijdschema voor de 
uitvoering van die maatregelen;
ii ter) de methode en mechanismen
waarmee consistentie in de werking van 
het prestatiekader wordt beoogd in 
overeenstemming met artikel 19;
ii quater) een beoordeling of de 
administratieve capaciteit van de 
autoriteiten die betrokken zijn bij het 
beheer en de controle van de 
programma’s, en in voorkomend geval 
van de begunstigden, moet worden 
vergroot, alsook indien nodig een 
samenvatting van de maatregelen die 
daartoe moeten worden genomen;
ii quinquies) een samenvatting van de in 
de programma's geplande maatregelen, 
met inbegrip van een indicatief tijdschema 
om de administratieve rompslomp voor de 
begunstigden te verminderen;

(Punt b) in het amendement van het Parlement was oorspronkelijk punt d) (gewijzigd) in de 
tekst van de Commissie; letters ii), ii bis) en ii ter) in het amendement van het Parlement 
waren oorspronkelijk letters iii), ii) resp. i) van punt d) in de tekst van de Commissie, en 
letters ii quater) en ii quinquies) in het amendement van het Parlement waren oorspronkelijk 
letters i) en ii) van punt e) in de tekst van de Commissie.)

Or. en
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) regeling voor het in artikel 5 bedoelde 
partnerschapsbeginsel;

Een indicatieve lijst van partners en een 
samenvatting van de maatregelen die zijn 
genomen om de in artikel 5 bedoelde 
partners te betrekken bij de voorbereiding 
van de partnerschapsovereenkomst en van 
het in artikel 46 beschreven 
voortgangsverslag en hun rol daarbij.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) regelingen om een doeltreffende 
uitvoering te waarborgen, met inbegrip 
van:

Schrappen

i) een geconsolideerde tabel van de 
mijlpalen en streefdoelen die in 
programma’s voor het in artikel 19, lid 1, 
bedoelde prestatiekader zijn vastgesteld, 
met de methoden en het mechanisme om 
te zorgen voor onderlinge consistentie van 

Schrappen
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alle programma’s en GSK-fondsen;
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;

Schrappen

iii) de informatie die nodig is voor de ex-
anteverificatie of aan de in deel 3 
vastgestelde voorschriften voor 
additionaliteit wordt voldaan;

Schrappen

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;

Schrappen

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) regelingen om een doelmatige 
uitvoering van de GSK-fondsen te 
waarborgen, met inbegrip van:

Schrappen

i) een beoordeling of de administratieve 
capaciteit van de autoriteiten, en in 
voorkomend geval van de begunstigden, 
moet worden vergroot, alsook de 
maatregelen die hiervoor nodig zijn;

Schrappen

ii) ii) een samenvatting van de geplande 
maatregelen en de desbetreffende 
streefdoelen in de programma’s om de 
administratieve belasting van de 
begunstigden te reduceren;

Schrappen

iii) een beoordeling van de bestaande 
systemen voor de elektronische 

Schrappen
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uitwisseling van gegevens en de geplande 
maatregelen om het mogelijk te maken 
dat de uitwisseling van alle informatie 
tussen de begunstigden en de autoriteiten 
die voor het beheer en de controle van de 
programma’s verantwoordelijk zijn, 
uitsluitend elektronisch plaatsvindt.

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De partnerschapsovereenkomst 
omvat tevens:
a) een geïntegreerde aanpak voor 
territoriale ontwikkeling met 
ondersteuning van de Europese structuur-
en investeringsfondsen of een 
samenvatting van de geïntegreerde 
benaderingen voor territoriale 
ontwikkeling op basis van de inhoud van 
de programma's, waarin het volgende 
wordt vermeld:
i) regelingen met het oog op een 
geïntegreerde aanpak voor het gebruik 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen voor de territoriale 
ontwikkeling van specifieke subregionale 
gebieden, in het bijzonder de 
uitvoeringsregelingen voor de artikelen 
28, 29 en ex-99, samen met de beginselen 
aan de hand waarvan wordt bepaald in 
welke stedelijke gebieden geïntegreerde 
acties voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling zullen worden uitgevoerd;
ii) de belangrijkste prioritaire gebieden 
voor samenwerking in het kader van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, waarbij in 
voorkomend geval rekening wordt 
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gehouden met macroregionale en 
zeegebiedstrategieën;
iii) in voorkomend geval een 
geïntegreerde benadering om te voorzien 
in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die de grootste kans maken 
gediscrimineerd of van de maatschappij 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, 
personen met een handicap, langdurig 
werklozen en jongeren die geen baan 
hebben en geen onderwijs of opleiding 
volgen;
iv) in voorkomend geval een geïntegreerde 
benadering om demografische problemen 
van regio’s het hoofd te bieden of te 
voorzien in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die kampen met 
ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen, als 
vastgelegd in artikel 174 van het Verdrag.
b) regelingen om een doelmatige 
uitvoering van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen te waarborgen, met 
inbegrip van:
Een beoordeling van de bestaande 
systemen voor de elektronische 
uitwisseling van gegevens en een 
samenvatting van de geplande 
maatregelen om het geleidelijk mogelijk te 
maken dat de uitwisseling van alle 
informatie tussen de begunstigden en de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
het beheer en de controle van de 
programma’s, elektronisch plaatsvindt.

(Punt a) in het amendement van het Parlement was oorspronkelijk punt b) (gewijzigd) van lid 
1 in de tekst van de Commissie; letter i) in het amendement van het Parlement was 
oorspronkelijk letter ii) van punt b) van lid 1 in de tekst van de Commissie; letter ii) in het 
amendement van het Parlement was oorspronkelijk letter v) van punt a) van lid 1 in de tekst 
van de Commissie; letter iii) in het amendement van het Parlement was oorspronkelijk punt c) 
van lid 1 in de tekst van de Commissie en punt b) in het amendement van het Parlement was 
oorspronkelijk punt e) en letter iii) van lid 1 in de tekst van de Commissie.)
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Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de ex-ante-evaluaties van de 
programma’s, of het 
partnerschapscontract verenigbaar is met 
deze verordening, met het 
gemeenschappelijk strategisch kader, 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, en doet binnen drie maanden 
na de datum waarop het 
partnerschapscontract is ingediend haar 
opmerkingen toekomen. De lidstaat 
verstrekt alle noodzakelijke aanvullende 
informatie en past zo nodig het 
partnerschapscontract aan.

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met het nationale 
hervormingsprogramma, in voorkomend 
geval, met de desbetreffende 
landenspecifieke aanbevelingen die zijn 
vastgesteld op grond van artikel 121, lid 2, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en de 
desbetreffende aanbevelingen van de Raad 
die zijn vastgesteld op grond van artikel 
184, lid 4, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, alsmede
met de ex-ante-evaluaties van de 
programma's, of de 
partnerschapsovereenkomst verenigbaar 
is met deze verordening, en doet binnen 
drie maanden na de datum waarop de 
partnerschapsovereenkomst door de 
lidstaat is ingediend haar opmerkingen 
toekomen. De lidstaat verstrekt alle 
noodzakelijke aanvullende informatie en 
past zo nodig de 
partnerschapsovereenkomst aan.

Or. en

Amendement 62

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 

2. Uiterlijk vier maanden na indiening van 
de partnerschapsovereenkomst door de 
lidstaat stelt de Commissie door middel 
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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. 3.

van uitvoeringshandelingen een besluit 
vast tot goedkeuring van de elementen van 
de overeenkomst die vallen onder 
artikel 14, lid 1, en onder artikel 14, lid 2,
wanneer een lidstaat gebruik heeft 
gemaakt van de bepalingen in artikel 87, 
lid 8, voor de elementen waarvoor, uit 
hoofde van artikel 87, lid 10, een besluit 
van de Commissie is vereist, op 
voorwaarde dat naar behoren rekening is 
gehouden met de eventuele opmerkingen 
van de Commissie. De 
partnerschapsovereenkomst treedt niet 
vóór 1 januari 2014 in werking.

Or. en

Amendement 63

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie stelt vóór 31 
december 2015 een verslag op over de 
uitkomst van de onderhandelingen inzake 
de partnerschapsovereenkomsten en de 
programma's, waaronder een overzicht 
van de voornaamste problemen per 
lidstaat. Dit verslag wordt gelijktijdig 
ingediend bij het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's.

Or. en
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een lidstaat voorstelt het 
partnerschapscontract te wijzigen, 
verricht de Commissie een beoordeling 
overeenkomstig lid 1 en stelt zij zo nodig 
door middel van uitvoeringshandelingen 
een besluit tot goedkeuring van de 
wijziging vast.

3. Wanneer een lidstaat voorstelt de 
overeenkomstig lid 2 door het 
Commissiebesluit bestreken elementen 
van de partnerschapsovereenkomst te 
wijzigen, verricht de Commissie een 
beoordeling overeenkomstig lid 1 en stelt 
zij zo nodig binnen drie maanden na de 
indiening door de lidstaat door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van de wijziging vast.

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer een lidstaat elementen van 
de partnerschapsovereenkomst wijzigt die 
niet door het in lid 2 bedoelde 
Commissiebesluit bestreken worden, stelt 
hij de Commissie binnen één maand na de 
datum van het besluit tot wijziging 
hiervan in kennis.

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op interventies die de 
grootste meerwaarde opleveren ten aanzien 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, rekening 
houdend met de grootste territoriale 
uitdagingen voor verschillende soorten 
gebieden, in overeenstemming met het 
gemeenschappelijk strategisch kader, de 
vraagstukken die in voorkomend geval in 
nationale hervormingsprogramma’s en in 
de relevante specifieke aanbevelingen per 
land uit hoofde van artikel 121, lid 2, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie zijn geformuleerd, en de 
desbetreffende aanbevelingen die de Raad 
uit hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie heeft vastgesteld. De 
bepalingen betreffende thematische 
concentratie uit hoofde van de 
fondsspecifieke voorschriften zijn niet van 
toepassing op technische bijstand.

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Prestatiereserve
5 % van de aan elk GSK-fonds en elke 
lidstaat toegewezen middelen, met 
uitzondering van de aan het doel 
“Europese territoriale samenwerking”, 
aan het 
Jongeren-werkgelegenheids-initiatief en 
aan titel V van de EFMZV-verordening 
toegewezen middelen, vormt een 
prestatiereserve, die overeenkomstig 
artikel 20 zal worden toegewezen.
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Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In 2017 en 2019 verricht de Commissie, 
in samenwerking met de lidstaten, een 
evaluatie van de prestaties van de 
programma’s in elke lidstaat ten opzichte 
van het in het partnerschapscontract en de 
programma’s vastgestelde prestatiekader. 
De methode voor de vaststelling van het 
prestatiekader is opgenomen in bijlage II. 

1. In 2019 verricht de Commissie, in 
samenwerking met de lidstaten, een 
evaluatie van de prestaties van de 
programma’s in elke lidstaat ten opzichte 
van het in de programma’s vastgestelde 
prestatiekader. De methode voor de 
vaststelling van het prestatiekader is 
opgenomen in bijlage II.

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toewijzing van prestatiereserve Toepassing van het prestatiekader
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.

Schrappen

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 de 

2. Op grond van de evaluatie van 2019 stelt 
de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast om 
voor elk Europees structuur- en 
investeringsfonds en elke lidstaat te 
bepalen welke programma's en prioriteiten 
hun mijlpalen hebben bereikt.
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wijziging van de betrokken programma’s 
overeenkomstig artikel 26 goed. Wanneer 
een lidstaat nalaat informatie 
overeenkomstig artikel 46, leden 2 en 3, te 
verstrekken, wordt de prestatiereserve 
voor de betrokken programma’s of 
prioriteiten niet toegewezen.
3. Wanneer een evaluatie van de prestaties 
uitwijst dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioriteit
niet zijn bereikt, kan de Commissie een 
tussentijdse betaling voor een prioriteit van 
een programma geheel of gedeeltelijk 
schorsen volgens de in de fondsspecifieke 
voorschriften vastgestelde procedure.

3. Wanneer een evaluatie van de prestaties 
uitwijst dat er met een prioriteit ernstig 
tekortgeschoten is bij het bereiken van de 
in het prestatiekader vastgestelde mijlpalen 
die alleen verband houden met (de) 
financiële indicatoren, outputindicatoren 
en de belangrijkste uitvoeringfasen die 
zijn vastgesteld in het prestatiekader, en 
dat die tekortkoming te wijten is aan 
duidelijk vastgestelde zwaktes in de 
uitvoering, waarvan de Commissie na 
nauw overleg met de betrokken lidstaat 
eerder melding heeft gemaakt 
overeenkomstig artikel 44, lid 7, en dat de 
lidstaat heeft verzuimd de nodige 
corrigerende maatregelen te nemen om de 
tekortkomingen weg te werken, kan de 
Commissie niet eerder dan vier maanden 
na een dergelijke mededeling een 
tussentijdse betaling voor een prioriteit van 
een programma geheel of gedeeltelijk 
schorsen volgens de in de fondsspecifieke 
voorschriften vastgestelde procedure.

De Commissie heft de schorsing van de 
tussentijdse betalingen onverwijld op als 
de lidstaat de nodige corrigerende 
maatregelen heeft genomen. Indien de 
corrigerende maatregel betrekking heeft 
op de overschrijving van financiële 
toewijzingen naar andere programma's of 
prioriteiten die hun mijlpalen hebben 
bereikt, keurt de Commissie de 
noodzakelijke wijziging van de betrokken 
programma's goed door middel van een 
uitvoeringshandeling en in 
overeenstemming met artikel 26, lid 2. Bij 
wijze van afwijking beslist de Commissie 
niet later dan twee maanden nadat de 
lidstaat het verzoek heeft ingediend over 
de wijziging.
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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.

4. Wanneer de Commissie na bestudering 
van het eindverslag over de uitvoering van 
het programma vaststelt dat ernstig 
tekortgeschoten is bij het bereiken van de 
in het prestatiekader vastgestelde 
streefdoelen die uitsluitend betrekking 
hebben op financiële indicatoren, 
outputindicatoren en de belangrijkste 
uitvoeringsfasen, wegens duidelijk 
vastgestelde tekortkomingen in de 
uitvoering, waarvan de Commissie na 
nauw overleg met de betrokken lidstaat 
eerder melding heeft gemaakt 
overeenkomstig artikel 44, lid 7, en dat de 
lidstaat heeft verzuimd de nodige 
corrigerende maatregelen te nemen om de 
tekortkomingen weg te werken, kan de 
Commissie, onverminderd artikel 77,
financiële correcties voor de betrokken 
prioriteiten toepassen overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften.

Bij de toepassing van financiële correcties 
houdt de Commissie - met inachtneming 
van het evenredigheidsbeginsel - rekening 
met het opnemingsniveau en met externe 
factoren die mede tot de tekortkoming 
hebben geleid.
Financiële correcties worden niet 
toegepast als de streefdoelen niet gehaald 
zijn als gevolg van sociaal-economische of 
milieufactoren, ingrijpende 
veranderingen in de economische of 
milieuomstandigheden in een lidstaat, of 
gevallen van overmacht met ernstige 
gevolgen voor de uitvoering van de 
prioriteiten in kwestie.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om nadere bepalingen over de 
criteria voor het bepalen van de hoogte 
van de toe te passen financiële correctie 
vast te stellen.

5. Lid 2 is niet van toepassing op 
programma’s voor het doel “Europese 
territoriale samenwerking” en op titel V 
van de EFMZV-verordening.

5. Lid 2 is niet van toepassing op 
programma’s voor het doel “Europese 
territoriale samenwerking” en op titel V 
van de EFMZV-verordening.
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Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 Schrappen
Voorwaardelijkheid in verband met de 
coördinatie van economisch beleid van de 
lidstaten
1. De Commissie kan een lidstaat 
verzoeken zijn partnerschapscontract en 
de betrokken programma’s te evalueren 
en wijzigingen daarop voor te stellen 
wanneer dit nodig is:
a) ter ondersteuning van de uitvoering 
van een tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
artikel 121, lid 2, of artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag, of ter ondersteuning van de 
uitvoering van tot de betrokken lidstaat 
gerichte maatregelen uit hoofde van 
artikel 136, lid 1, van het Verdrag;
b) ter ondersteuning van de uitvoering 
van een tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
artikel 126, lid 7, van het Verdrag;
c) ter ondersteuning van de uitvoering 
van een tot de betrokken lidstaat gerichte 
aanbeveling van de Raad uit hoofde van 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 
nr..../2011 [betreffende de preventie en 
correctie van macro-economische 
onevenwichtigheden], op voorwaarde dat 
deze wijzigingen noodzakelijk worden 
geacht om macro-economische 
onevenwichtigheden te helpen corrigeren; 
of
d) om het effect van de beschikbare GSK-
fondsen op de groei en het 
concurrentievermogen krachtens lid 4 zo 
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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. 332/20021 van de 
Raad23;
iii )aan de lidstaat is financiële bijstand in 
de vorm van een ESM-lening ter 
beschikking gesteld overeenkomstig het 
Verdrag tot instelling van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM).
2. De lidstaat dient binnen een maand een 
voorstel tot wijziging van het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma’s in. Zo nodig maakt de 
Commissie binnen een maand na 
indiening van de wijzigingen 
opmerkingen, waarna de lidstaat zijn 
voorstel binnen een maand opnieuw 
indient.
3. Als de Commissie geen opmerkingen 
heeft gemaakt of als naar tevredenheid 
rekening is gehouden met de 
opmerkingen van de Commissie, stelt de 
Commissie onverwijld een besluit tot 
goedkeuring van de wijziging van het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma’s vast.
4. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, als financiële bijstand 
overeenkomstig lid 1, onder d), aan een 
lidstaat ter beschikking wordt gesteld die 
verband houdt met een 
aanpassingsprogramma, het 
partnerschapscontract en de programma’s 
zonder voorstel van de lidstaat wijzigen 
om het effect van de beschikbare GSK-
fondsen op de groei en het 
concurrentievermogen zo groot mogelijk 
te maken. Om een doeltreffende 
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uitvoering van het partnerschapscontract 
en de betrokken programma’s te 
waarborgen, wordt de Commissie bij het 
beheer betrokken zoals bepaald is in het 
aanpassingsprogramma of in het met de 
betrokken lidstaat gesloten memorandum 
van overeenstemming.
5. Wanneer de lidstaat niet antwoordt op 
het in lid 1 bedoelde verzoek van de 
Commissie of niet binnen een maand 
naar tevredenheid antwoordt op de in lid 2 
bedoelde opmerkingen van de Commissie, 
kan de Commissie binnen drie maanden 
nadat zij opmerkingen heeft gemaakt door 
middel van uitvoeringshandelingen een 
besluit tot schorsing van alle of een deel 
van de betalingen voor de betrokken 
programma’s vaststellen.
6. De Commissie schorst door middel van 
uitvoeringshandelingen alle of een deel 
van de betalingen en vastleggingen voor 
de betrokken programma’s wanneer:
a) de Raad besluit dat de lidstaat niet 
voldoet aan specifieke maatregelen die de 
Raad overeenkomstig artikel 136, lid 1, 
van het Verdrag heeft vastgesteld;
b) de Raad overeenkomstig artikel 126, lid 
8 of 11, van het Verdrag besluit dat de 
betrokken lidstaat geen effectieve 
maatregelen heeft genomen om zijn 
buitensporige tekort te corrigeren;
c) de Raad overeenkomstig artikel 8, lid 3, 
van Verordening (EU) nr. [...]/2011 
[betreffende de preventie en correctie van 
macro-economische onevenwichtigheden] 
vaststelt dat de lidstaat twee 
opeenvolgende keren geen toereikend 
plan met corrigerende maatregelen heeft 
ingediend of de Raad overeenkomstig 
artikel 10, lid 4, van die verordening een 
besluit vaststelt waarin niet-naleving 
wordt geconstateerd;
d) de Commissie vaststelt dat de lidstaat 
geen maatregelen heeft genomen om een 
aanpassingsprogramma als bedoeld in 



PR\937861NL.doc 57/317 PE487.740v04-00

NL

Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad of Verordening (EG) nr. 332/2002 
van de Raad uit te voeren en bijgevolg 
besluit de uitbetaling van de aan deze 
lidstaat toegekende financiële bijstand 
niet goed te keuren; of
e) de Raad van bewind van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme vaststelt dat niet 
voldaan is aan een voorwaarden die 
verbonden is aan financiële bijstand uit 
het ESM in de vorm van een ESM-lening 
aan de betrokken lidstaat en bijgevolg 
besluit de aan deze lidstaat toegekende 
stabiliteitssteun niet uit te betalen.
7. Wanneer de Commissie besluit 
betalingen of vastleggingen 
overeenkomstig lid 5, respectievelijk lid 6 
geheel of gedeeltelijk te schorsen, zorgt de 
Commissie ervoor dat de schorsing 
evenredig en doeltreffend is, rekening 
houdend met de sociaaleconomische 
omstandigheden van de betrokken 
lidstaat, en dat de lidstaten gelijk worden 
behandeld, in het bijzonder ten aanzien 
van het effect van de schorsing op de 
economie van de betrokken lidstaat.
8. De Commissie heft de schorsing van 
betalingen en vastleggingen onverwijld op 
wanneer de lidstaat wijzigingen op het 
partnerschapscontract en de betrokken 
programma’s heeft voorgesteld, zoals 
gevraagd door de Commissie, die door de 
Commissie zijn goedgekeurd, en, indien 
van toepassing:
a) de Raad heeft besloten dat de lidstaat 
voldoet aan de specifieke maatregelen die 
de Raad overeenkomstig artikel 136, lid 1, 
van het Verdrag heeft vastgesteld;
b) de procedure bij buitensporige tekorten 
overeenkomstig artikel 9 van Verordening 
(EG) nr. 1467/97 is opgeschort of de Raad 
overeenkomstig artikel 126, lid 12, van het 
Verdrag heeft besloten het besluit 
betreffende het bestaan van een 
buitensporig tekort in te trekken;
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c) de Raad het door de betrokken lidstaat 
ingediende plan met corrigerende 
maatregelen overeenkomstig artikel 8, lid 
2, van Verordening (EU) nr. [...] [EIP-
verordening] heeft onderschreven of de 
procedure bij buitensporige 
onevenwichtigheden overeenkomstig 
artikel 10, lid 5, van die verordening is 
opgeschort, dan wel de Raad de procedure 
bij buitensporige onevenwichtigheden 
overeenkomstig artikel 11 van die 
verordening heeft afgesloten;
d) de Commissie heeft vastgesteld dat de 
lidstaat maatregelen heeft genomen om 
een aanpassingsprogramma als bedoeld 
in Verordening (EU) nr. 407/2010 van de 
Raad of Verordening (EG) nr. 332/2002 
van de Raad uit te voeren en bijgevolg de 
uitbetaling van de aan deze lidstaat 
toegekende financiële bijstand heeft 
goedgekeurd; of
e) de Raad van bewind van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme heeft vastgesteld 
dat voldaan is aan een voorwaarden die 
verbonden is aan financiële bijstand in de 
vorm van een ESM-lening aan de 
betrokken lidstaat en bijgevolg heeft 
besloten de aan deze lidstaat toegekende 
stabiliteitssteun uit te betalen.
Terzelfder tijd besluit de Raad, op voorstel 
van de Commissie, om de geschorste 
vastleggingen overeenkomstig artikel 8 
van Verordening (EU) nr. [...] van de 
Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020, 
opnieuw op de begroting te plaatsen.

Or. en
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verhoogde tussentijdse 
betalingen worden zo spoedig mogelijk ter 
beschikking van de beheersautoriteit 
gesteld en worden op volledig 
transparante wijze gebruikt voor de 
verrichting van betalingen ter uitvoering 
van het programma.

Or. en

Amendement 72

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. De 
lidstaten stellen de programma’s op na 
transparante procedures voor het publiek 
en in overeenstemming met hun 
institutionele en wettelijke kader.

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten en de Commissie 
werken samen om te zorgen voor 
doeltreffende coördinatie bij de 
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voorbereiding en uitvoering van 
programma’s voor de verschillende 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, waaronder in 
voorkomend geval programma’s die door 
meerdere fondsen gefinancierd worden 
voor de fondsen die vallen onder deel III 
van deze verordening, waarbij rekening 
wordt gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel. 

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De programma’s worden door de 
lidstaten uiterlijk drie maanden na 
indiening van de 
partnerschapsovereenkomst ingediend. 
Programma's voor Europese territoriale 
samenwerking worden binnen negen 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening ingediend. Alle programma’s 
gaan vergezeld van een ex-ante-evaluatie 
overeenkomstig artikel 48.

Or. en

Amendement 75

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 

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 
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groei overeenkomstig het 
gemeenschappelijk strategisch kader en
het partnerschapscontract. 

groei overeenkomstig de in deze 
verordening en de fondsspecifieke 
voorschriften vastgelegde bepalingen en 
de inhoud van de 
partnerschapsovereenkomst.

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.

Elk programma omvat regelingen om te 
zorgen voor een doeltreffende, doelmatige 
en gecoördineerde uitvoering van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, alsmede acties om de 
administratieve belasting van begunstigden 
te beperken.

Or. en

Amendement 76

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 Europese structuur- en 
investeringsfondsen en overeenkomstige 
nationale medefinanciering, die publiek of 
particulier van aard kan zijn, in 
overeenstemming met de fondsspecifieke 
voorschriften.

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien de lidstaten en regio's 
deelnemen aan macroregionale of 
zeegebiedstrategieën, wordt in het 
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desbetreffende programma, in 
overeenstemming met de door de lidstaat 
vastgestelde behoeften van het 
programmagebied, de bijdrage van de 
geplande acties aan dergelijke strategieën 
vastgelegd.

Or. en

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – inleidende formule 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor elke prioriteit worden indicatoren 
vastgesteld aan de hand waarvan de 
vorderingen bij de uitvoering van het 
programma ten opzichte van de 
doelstellingen worden beoordeeld als basis 
voor toezicht, evaluatie, en beoordeling 
van de prestaties. Deze omvatten:

3. Voor elke prioriteit worden meetbare 
kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren 
en de bijbehorende doelstellingen
vastgesteld, in overeenstemming met 
fondsspecifieke voorschriften, aan de hand 
waarvan de vorderingen bij de uitvoering 
van het programma ten opzichte van de 
doelstellingen wordt beoordeeld als basis 
voor toezicht, evaluatie, en beoordeling 
van de prestaties. Deze omvatten:

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elk GSK-fonds worden in de 
fondsspecifieke voorschriften 
gemeenschappelijke indicatoren en 
eventueel programmaspecifieke 
indicatoren vastgesteld.

Voor elk Europees structuur- en 
investeringsfonds worden in de 
fondsspecifieke voorschriften 
gemeenschappelijke indicatoren en 
eventueel bepalingen in verband met
programmaspecifieke indicatoren 
vastgesteld.
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Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In elk programma, met uitzondering van 
programma’s die uitsluitend betrekking 
hebben op technische bijstand, wordt een 
beschrijving opgenomen van de acties om 
rekening te houden met de in de artikelen 7 
en 8 beschreven beginselen.

4. In elk programma, met uitzondering van 
programma's die uitsluitend betrekking 
hebben op technische bijstand, wordt een 
beschrijving opgenomen van de acties 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften om rekening te houden met 
de in de artikelen 5, 7 en 8 beschreven 
beginselen.

Or. en

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In elk programma, behalve ingeval 
technische bijstand in een specifiek 
programma wordt verleend, wordt het 
indicatieve bedrag van de steun voor 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering vermeld.

5. In elk programma, behalve ingeval 
technische bijstand in een specifiek 
programma wordt verleend, wordt het 
indicatieve bedrag van de steun voor 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering vermeld, die gebaseerd 
zijn op de in artikel 8 bedoelde methode.

Or. en
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Amendement 82

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 
de programmastrategie, de 
overeenkomstige doelstellingen, 
indicatoren en streefdoelen, en de 
toewijzing van begrotingsmiddelen.           

1. De Commissie beoordeelt, rekening 
houdend met de desbetreffende specifieke 
aanbevelingen per land die zijn vastgesteld 
op grond van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, met de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad die zijn 
vastgesteld op grond van artikel 148, lid 4, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, alsmede met de 
ex-ante-evaluatie, of de programma's 
verenigbaar zijn met deze verordening, 
met de fondsspecifieke voorschriften en 
met de partnerschapsovereenkomst, 
alsook de feitelijke bijdrage van de 
programma's tot de verwezenlijking van de 
geselecteerde thematische doelstellingen 
en de specifieke prioriteiten van de Unie 
voor elk Europees structuur- en 
investeringsfonds. In 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 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften wordt elk programma 
uiterlijk zes maanden na de formele 
indiening ervan door de lidstaat of lidstaten 

3. Overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften wordt elk programma 
uiterlijk zes maanden na de formele 
indiening ervan door de lidstaat of lidstaten 
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door de Commissie goedgekeurd, op 
voorwaarde dat naar tevredenheid
rekening is gehouden met de eventuele 
opmerkingen van de Commissie; deze 
goedkeuring geschiedt echter niet vóór 1 
januari 2014 of voordat de Commissie een 
besluit tot goedkeuring van het 
partnerschapscontract heeft vastgesteld.

door de Commissie goedgekeurd, op 
voorwaarde dat naar behoren rekening is 
gehouden met de eventuele opmerkingen 
van de Commissie; deze goedkeuring 
geschiedt echter niet vóór 1 januari 2014 of 
voordat de Commissie een besluit tot 
goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomst heeft 
vastgesteld. In afwijking op het 
bovenstaande kunnen programma’s in het 
kader van de Europese territoriale 
samenwerking worden goedgekeurd door 
de Commissie vóór de vaststelling van het 
besluit tot goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomst.

Or. en

Amendement 84

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer een lidstaat een verzoek tot 
wijziging van programma's indient, wordt 
dit naar behoren gemotiveerd en wordt in 
het bijzonder aangegeven welke gevolgen 
de wijziging van de programma's naar 
verwachting zal hebben voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei en de in het programma vastgestelde 
specifieke doelstellingen, waarbij rekening 
wordt gehouden met deze verordening en 
de fondsspecifieke regels, de horizontale 
beginselen, in overeenstemming met de 
artikelen 5, 7 en 8, en de 
partnerschapsovereenkomst. Bij het 
verzoek wordt het herziene programma 
gevoegd.

Or. en
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Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij wijziging van programma’s in het 
kader van het doel “Europese territoriale 
samenwerking” wordt het desbetreffende 
partnerschapscontract niet gewijzigd.

Schrappen

Or. en

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de 
overeenkomstig lid 1 ingediende 
informatie, rekening houdend met de door 
de lidstaat gegeven motivatie. De 
Commissie kan opmerkingen maken en de 
lidstaat verstrekt de Commissie alle 
noodzakelijke aanvullende informatie. 
Overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften worden verzoeken om 
wijziging van een programma uiterlijk vijf 
maanden na de formele indiening ervan 
door de lidstaat door de Commissie 
goedgekeurd, op voorwaarde dat naar 
tevredenheid rekening is gehouden met de 
eventuele opmerkingen van de Commissie. 
De Commissie wijzigt zo nodig 
tegelijkertijd overeenkomstig artikel 15, 
lid 3, het besluit tot goedkeuring van het 
partnerschapscontract.

2. De Commissie beoordeelt de 
overeenkomstig lid 1 ingediende 
informatie, rekening houdend met de door 
de lidstaat gegeven motivatie. De 
Commissie kan binnen één maand na de 
formele indiening van het herziene 
programma opmerkingen maken, en de 
lidstaat verstrekt de Commissie alle 
noodzakelijke aanvullende informatie. 
Overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften worden verzoeken om 
wijziging van een programma zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk drie maanden na 
de formele indiening ervan door de lidstaat 
door de Commissie goedgekeurd, op 
voorwaarde dat naar behoren rekening is 
gehouden met de eventuele opmerkingen 
van de Commissie.
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Wanneer de wijziging van een programma 
gevolgen heeft voor de in de 
partnerschapsovereenkomst 
overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder a), 
punten iii), iv) en vi) verstrekte 
informatie, houdt de goedkeuring van de 
wijziging van het programma door de 
Commissie in dat ook de 
dienovereenkomstige herziening van de 
informatie in de 
partnerschapsovereenkomst wordt 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de EIB verzoeken de 
technische kwaliteit en de economische en 
financiële levensvatbaarheid van grote 
projecten te onderzoeken en haar bijstand 
te verlenen bij de tenuitvoerlegging of 
ontwikkeling van 
financieringsinstrumenten.

3. De Commissie kan de EIB verzoeken de 
technische kwaliteit, de economische en 
financiële levensvatbaarheid en de 
duurzaamheid van grote projecten te 
onderzoeken en haar bijstand te verlenen 
bij de tenuitvoerlegging of ontwikkeling 
van financieringsinstrumenten.

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling, in verband met het Elfpo
“plaatselijke ontwikkeling in het kader van 
LEADER” genoemd, moet:

1. Vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling krijgt steun uit het Elfpo, en 
wordt dan ”lokale ontwikkeling in het 
kader van Leader” genoemd, en kan steun 
krijgen uit het EFRO, het ESF of het 
EFMZV. Deze fondsen worden hierna de 
“betrokken Europese structuur- en 
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investeringsfondsen” genoemd.

(a) gericht zijn op specifieke subregionale 
grondgebieden;

Schrappen

b) worden geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door plaatselijke actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij de 
overheidssector of één belangengroep niet 
meer dan 49 % van de stemrechten voor 
de besluitvorming mag hebben;

Schrappen

c) worden uitgevoerd door middel van 
geïntegreerde en multisectorale 
gebiedsgebonden strategieën voor lokale 
ontwikkeling;

Schrappen

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.

Schrappen

1 bis. Vanuit de gemeenschap geleide 
lokale ontwikkeling:
a) is gericht op specifieke subregionale 
gebieden;
b) wordt geleid vanuit de gemeenschap, 
namelijk door lokale actiegroepen 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
publieke en private lokale 
sociaaleconomische belangen, waarbij 
noch de overheden, gedefinieerd conform 
de nationale regels, noch een 
afzonderlijke belangengroep meer dan 
49% van de stemrechten voor de 
besluitvorming mogen 
vertegenwoordigen;
c) worden uitgevoerd door middel van 
geïntegreerde en multisectorale 
gebiedsgebonden strategieën voor lokale 
ontwikkeling;
d) worden ontworpen in het licht van de 
lokale behoeften en mogelijkheden en 
aspecten omvatten die in de lokale context 
innovatief zijn, alsmede netwerkvorming 
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en in voorkomend geval samenwerking.
2. De steun uit de GSK-fondsen voor 
lokale ontwikkeling moet samenhangend 
zijn en tussen de GSK-fondsen worden 
gecoördineerd. Dit wordt onder meer 
gewaarborgd door gecoördineerde 
capaciteitsopbouw, selectie, goedkeuring 
en financiering van strategieën voor lokale 
ontwikkeling en lokale 
ontwikkelingsgroepen. 3.

2. De steun uit de betrokken Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling moet samenhangend zijn en 
tussen de betrokken Europese structuur-
en investeringsfondsen worden 
gecoördineerd. Dit wordt onder meer 
gewaarborgd door gecoördineerde 
capaciteitsopbouw, selectie, goedkeuring 
en financiering van vanuit de 
gemeenschap geleide strategieën voor 
lokale ontwikkeling en lokale 
ontwikkelingsgroepen.

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 vanuit 
de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling bepaalt dat voor de 
uitvoering van de geselecteerde strategie 
voor lokale ontwikkeling steun uit meer 
dan één fonds vereist is, kan het conform 
de nationale regels en procedures een 
hoofdfonds aanwijzen ter financiering van 
alle werkings- en dynamiseringskosten uit 
hoofde van artikel 31, punten d) en e), 
voor de vanuit de gemeenschap geleide 
lokale ontwikkelingsstrategie.

4. Indien een hoofdfonds wordt 
aangewezen, worden de met de strategie 
voor lokale ontwikkeling samenhangende 
werkingskosten en activiteiten op het 
gebied van dynamisering en 
netwerkvorming uitsluitend uit het 
hoofdfonds gefinancierd.

Schrappen

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

5. Door de betrokken Europese structuur-
en investeringsfondsen gesteunde, vanuit 
de gemeenschap geleide locale
ontwikkeling wordt in het kader van een of 
meer prioriteiten van het desbetreffende
programma of de desbetreffende 
programma’s in overeenstemming met de 
regels van de betrokken Europese 
structuur- en investeringsfondsen
uitgevoerd.
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(Punten a), b), c) en d) van het amendement van het Parlement onder het nieuwe lid 1 bis 
waren de punten a) (gewijzigd), b) (gewijzigd), c) en d) van lid 1 in de oorspronkelijke tekst 
van de Commissie.)

Or. en

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Strategieën voor lokale ontwikkeling Vanuit de gemeenschap geleide lokale-
ontwikkelingsstrategieën.

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 29  – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een strategie voor lokale ontwikkeling 
omvat ten minste de volgende elementen:

1. Een vanuit de gemeenschap geleide
strategie voor lokale ontwikkeling omvat 
ten minste de volgende elementen:

Or. en

Amendement 91

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beschrijving van de strategie en de 
doelstellingen ervan, een beschrijving van 
de geïntegreerde en innovatieve aard van 
de strategie en een hiërarchie van 

c) een beschrijving van de strategie en de 
doelstellingen ervan, een beschrijving van 
de geïntegreerde en innovatieve aard van 
de strategie en een hiërarchie van 
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doelstellingen, met duidelijke en meetbare 
streefdoelen voor outputs of resultaten. De 
strategie moet verenigbaar zijn met de 
desbetreffende programma’s van alle 
betrokken GSK-fondsen;

doelstellingen, met meetbare streefdoelen 
voor outputs of resultaten. Streefdoelen 
voor resultaten kunnen in kwantitatieve of 
kwalitatieve termen worden uitgedrukt. 
De strategie moet sporen met de 
desbetreffende programma's van alle 
betrokken Europese structuur- en 
investeringsfondsen;

Or. en

Amendement 92

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het financiële plan van de strategie, met 
de geplande toewijzing uit elk van de GSK-
fondsen.

g) het financiële plan van de strategie, met 
de geplande toewijzing uit elk van de
betrokken Europese structuur en 
investeringsfondsen.

Or. en

Amendement 93

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 vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
vast.

Or. en
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Amendement 94

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. Vanuit de gemeenschap geleide
strategieën voor lokale ontwikkeling 
worden geselecteerd door een comité dat 
hiervoor door de verantwoordelijke 
beheersautoriteit of -autoriteiten wordt 
opgericht en worden door die autoriteit of 
autoriteiten goedgekeurd.

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De selectie en goedkeuring van alle
strategieën voor lokale ontwikkeling moet
uiterlijk op 31 december 2015 zijn 
voltooid.

4. De eerste selectieronde van de vanuit de 
gemeenschap geleide strategieën voor 
lokale ontwikkeling wordt voltooid
uiterlijk binnen twee jaar na de datum van 
goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomst. De lidstaten 
kunnen bijkomende, vanuit de 
gemeenschap geleide 
ontwikkelingsstrategieën selecteren na die 
datum, doch uiterlijk op 31 december 
2017.

Or. en
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Amendement 96

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 elke GSK-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.

5. In het besluit tot goedkeuring van een
vanuit de gemeenschap geleide strategie 
voor lokale ontwikkeling van de 
beheersautoriteit worden de toewijzingen 
uit elk betrokken Europees structuur- en 
investeringsfonds vermeld. In het besluit 
worden ook de verantwoordelijkheden
beschreven voor de beheers- en 
controletaken in het kader van het 
programma of de programma’s in verband 
met de strategie voor lokale ontwikkeling.

Or. en

Amendement 97

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 bevolking van het in lid 1, onder a), 
bedoelde gebied bestaat uit ten minste 
10 000 en ten hoogste 150 000 inwoners. 
In afwijking hiervan kan de Commissie 
deze populatiegrenzen voor een lidstaat in 
de partnerschapsovereenkomst vaststellen 
of aanpassen, in overeenstemming met de 
procedures bedoeld in artikel 15 lid 2 en 
lid 3, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen, op grond van een voorstel van 
een lidstaat, teneinde rekening te houden 
met dun of dicht bevolkte gebieden of om 
de territoriale samenhang van de 
gebieden binnen de strategieën van lokale 
ontwikkeling, te waarborgen.

Or. en
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Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De strategieën voor lokale ontwikkeling 
worden ontworpen en uitgevoerd door
plaatselijke actiegroepen.

1. De vanuit de gemeenschap geleide
strategieën voor lokale ontwikkeling 
worden ontworpen en uitgevoerd door
lokale actiegroepen.

De lidstaten bepalen welke rol de 
plaatselijke actiegroep en de autoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de desbetreffende 
programma’s bij alle uitvoeringstaken in 
verband met de strategie hebben.

De lidstaten bepalen welke rol de 
plaatselijke actiegroep en de autoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de desbetreffende 
programma’s bij alle uitvoeringstaken in 
verband met de strategie hebben.

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 verantwoordelijke beheersautoriteit
of -autoriteiten zorgt of zorgen ervoor dat 
de lokale actiegroepen hetzij één partner 
van de groep kiezen die in administratieve 
en financiële aangelegenheden als 
hoofdpartner optreedt, hetzij zich 
verenigen in een gemeenschappelijke 
rechtsstructuur.

3. De taken van plaatselijke actiegroepen 
omvatten:

3. De taken van plaatselijke actiegroepen 
omvatten:

a) de opbouw van capaciteit van 
plaatselijke actoren om concrete acties te 
ontwikkelen en uit te voeren;

a) de opbouw van capaciteit van 
plaatselijke actoren om concrete acties te 
ontwikkelen en uit te voeren met inbegrip 
van het bevorderen van hun vaardigheden 
op het gebied van projectbeheer;

b) de opstelling van een niet-
discriminerende en transparante 
selectieprocedure en van criteria voor de 
selectie van concrete acties, waardoor 
belangenconflicten worden vermeden en
wordt gewaarborgd dat bij 
selectiebeslissingen ten minste 50 % van 
de stemmen afkomstig is van partners uit 
de niet-publieke sector, waarbij het 
mogelijk is beroep aan te tekenen tegen 
selectiebeslissingen en een selectie 
volgens schriftelijke procedure kan 

b) de opstelling van een niet-
discriminerende en transparante 
selectieprocedure en van objectieve criteria 
voor de selectie van concrete acties, 
waardoor belangenconflicten worden 
vermeden, wordt gewaarborgd dat bij 
selectiebeslissingen ten minste 50% van de 
stemmen afkomstig is van partners die 
geen overheidsinstanties zijn en selectie 
volgens schriftelijke procedure mogelijk 
wordt gemaakt;
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worden gemaakt;
c) het zorgen voor samenhang met de 
strategie voor lokale ontwikkeling bij de 
selectie van concrete acties, door aan de 
acties prioriteit toe te kennen naargelang de 
bijdrage die zij leveren aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategieën;

c) het zorgen voor samenhang met de 
vanuit de gemeenschap geleide strategie 
voor lokale ontwikkeling bij de selectie 
van concrete acties, door aan de acties 
prioriteit toe te kennen naargelang de 
bijdrage die zij leveren aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
streefdoelen van de strategieën;

d) de opstelling en publicatie van oproepen 
tot het indienen van voorstellen of een 
permanente procedure voor de indiening 
van projecten, met inbegrip van de definitie 
van selectiecriteria;

d) de opstelling en publicatie van oproepen 
tot het indienen van voorstellen of een 
permanente procedure voor de indiening 
van projecten, met inbegrip van de definitie 
van selectiecriteria;

e) de ontvangst en beoordeling van 
steunaanvragen;

e) de ontvangst en beoordeling van 
steunaanvragen;

f) de selectie van concrete acties en de 
vaststelling van de steunbedragen alsmede, 
in voorkomend geval, de voorlegging van 
voorstellen aan de instantie die 
verantwoordelijk is voor de definitieve 
verificatie van de subsidiabiliteit 
voorafgaand aan de goedkeuring;

f) de selectie van concrete acties en de 
vaststelling van de steunbedragen alsmede, 
in voorkomend geval, de voorlegging van 
voorstellen aan de instantie die 
verantwoordelijk is voor de definitieve 
verificatie van de subsidiabiliteit 
voorafgaand aan de goedkeuring;

g) het toezicht op de uitvoering van de 
strategie voor lokale ontwikkeling en van 
de ondersteunde concrete acties en de 
uitvoering van specifieke 
evaluatiewerkzaamheden in verband met 
de strategie voor lokale ontwikkeling.

g) het toezicht op de uitvoering van de 
vanuit de gemeenschap geleide strategie 
voor lokale ontwikkeling en van de 
ondersteunde concrete acties en de 
uitvoering van specifieke 
evaluatiewerkzaamheden in verband met 
de vanuit de gemeenschap geleide
strategie voor lokale ontwikkeling.

3 bis. Onverminderd lid 3, onder b), kan 
de lokale actiegroep begunstigde zijn en 
concrete acties ontwikkelen conform de 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkelingsstrategie.
3 ter. In het geval van 
samenwerkingsactiviteiten van lokale 
actiegroepen als bedoeld in artikel 31, lid 
1, onder c), kunnen de in artikel 30, lid 3, 
onder f), genoemde taken worden 
uitgevoerd door de verantwoordelijke 
beheersautoriteit.
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Or. en

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun uit de GSK-fondsen voor lokale 
ontwikkeling

Steun uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen voor vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling.

De steun voor lokale ontwikkeling omvat: 1. De steun voor vanuit de gemeenschap 
aangestuurde lokale ontwikkeling omvat:

a) de kosten van voorbereidende steun;
a) Voorbereidende steun wordt verleend 
voor capaciteitsopbouw, opleiding en 
netwerkvorming met het oog op de 
voorbereiding en de uitvoering van een 
plaatselijke ontwikkelingsstrategie.

De kosten kunnen bestaan uit een of meer 
van de volgende elementen:
(i) opleidingsacties voor locale 
belanghebbenden;
ii) studies over het betrokken gebied;
iii) kosten in verband met de uitwerking 
van de lokale ontwikkelingsstrategie, met 
inbegrip van advieskosten, kosten voor 
acties in verband met raadpleging van 
belanghebbenden met het oog op het 
opstellen van de strategie;
iv) administratieve kosten (operationele 
en personeelskosten) van een organisatie 
die om voorbereidende steun tijdens de 
voorbereidingsfase verzoekt;
v) steun voor kleine proefprojecten.
Dergelijke voorbereidende steun is 
subsidiabel ongeacht of de locale 
ontwikkelingsstrategie die door de locale 
actiegroep met steun is ontwikkeld, door 
het comité als bedoeld in artikel 29, lid 3 
voor financiering wordt geselecteerd. 

b) de uitvoering van concrete acties in het b) uitvoering van concrete acties in het 
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kader van de strategie voor lokale 
ontwikkeling;

kader van de vanuit de gemeenschap 
geleide strategie voor lokale ontwikkeling;

c) de voorbereiding en uitvoering van 
samenwerkingsactiviteiten van de 
plaatselijke actiegroep;

c) de voorbereiding en uitvoering van 
samenwerkingsactiviteiten van de 
plaatselijke actiegroep;

d) de lopende kosten en de dynamisering
van de strategie voor lokale ontwikkeling 
tot maximaal 25 % van de totale publieke 
uitgaven in het kader van de strategie voor 
lokale ontwikkeling.

d) de lopende kosten in verband met het 
beheer van de uitvoering van de strategie, 
bestaande uit werkingskosten, 
personeelskosten, opleidingskosten, 
kosten voor public relations, financiële 
kosten en kosten voor monitoring en 
evaluatie van de strategie, als bedoeld in 
artikel 30, lid 3, onder g);
d bis) dynamisering van de vanuit de 
gemeenschap geleide lokale 
ontwikkelingsstrategie teneinde 
uitwisseling tussen belanghebbenden te 
vergemakkelijken met het oog op 
informatieverstrekking, promotie van de 
strategie en ondersteuning van potentiële 
begunstigden voor de ontwikkeling van 
concrete acties en voorbereiding van 
toepassingen.
1 bis. De steun voor lopende kosten en 
dynamisering bedraagt maximaal 25% 
van de totale publieke uitgaven die in het 
kader van de strategie voor lokale 
ontwikkeling worden verricht.

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 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 

1. De Europese structuur- en 
investeringsfondsen kunnen worden 
gebruikt om financieringsinstrumenten in 
het kader van een of meer programma's te 
steunen, ook als deze de vorm van 
paraplufondsen hebben, teneinde bij te 
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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.

dragen tot de verwezenlijking van 
specifieke doelstellingen die in het kader 
van een prioriteit of maatregel zijn 
vastgesteld.

Financieringsinstrumenten worden 
uitgevoerd om investeringen te steunen 
die naar verwachting financieel 
levensvatbaar zijn en onvoldoende door de 
markt worden gefinancierd. Bij de 
toepassing van de bepalingen van deze 
titel voldoen de beheersautoriteit, het 
paraplufonds, en de instanties die het 
financieringsinstrument uitvoeren aan het 
toepasselijke Unie- en nationale recht, in 
het bijzonder met betrekking tot 
staatssteun en overheidsopdrachten.

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

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen die aanvullende specifieke
voorschriften bevatten voor de aankoop 
van grond en de combinatie van
technische bijstand met
financieringsinstrumenten.

Or. en
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Amendement 101

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Eindontvangers van steun uit 
financieringsinstrumenten mogen ook 
subsidies of andere bijstand ontvangen uit 
een programma of uit een ander door de 
begroting van de Unie ondersteund 
instrument. In dat geval wordt voor elke 
financieringsbron een afzonderlijke 
boekhouding bijgehouden.

2. Eindontvangers van steun uit 
financieringsinstrumenten mogen ook, in 
overeenstemming met de toepasselijke 
staatssteunregels van de Unie, subsidies of 
andere bijstand ontvangen uit een 
programma of uit een ander door de 
begroting van de Unie ondersteund 
instrument. In dat geval wordt voor elke 
financieringsbron een afzonderlijke 
boekhouding bijgehouden.

Or. en

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De ex-antebeoordeling kan 
gefaseerd worden uitgevoerd. Zij wordt in 
ieder geval voltooid voordat de 
beheersautoriteit besluit een 
financieringsinstrument te voorzien van 
programmabijdragen.
De bevindingen en conclusies van de ex-
antebeoordeling met betrekking tot een 
financieringsinstrument worden 
samengevat bekendgemaakt binnen drie 
maanden nadat de beoordeling is voltooid.



PE487.740v04-00 82/317 PR\937861NL.doc

NL

De ex-antebeoordeling wordt in 
overeenstemming met de fondsspecifieke 
regels ter informatie aan het 
toezichtcomité voorgelegd.

Or. en

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bijdragen in natura zijn geen 
subsidiabele uitgaven voor 
financieringsinstrumenten, behalve als het 
gaat om bijdragen in de vorm van grond of 
onroerend goed voor investeringen om 
stedelijke ontwikkeling of stadsherstel te 
ondersteunen en de grond of het onroerend 
goed deel uitmaakt van de investering.
Dergelijke bijdragen in de vorm van land
of onroerend goed zijn subsidiabel op 
voorwaarde dat aan de voorwaarden in
artikel 59 wordt voldaan.

3. Bijdragen in natura zijn geen 
subsidiabele uitgaven voor 
financieringsinstrumenten, behalve als het 
gaat om bijdragen in de vorm van grond of 
onroerend goed voor investeringen om
plattelandsontwikkeling, stedelijke 
ontwikkeling of stadsherstel te 
ondersteunen en de grond of het onroerend 
goed deel uitmaakt van de investering.
Dergelijke bijdragen in de vorm van grond
of onroerend goed zijn subsidiabel op 
voorwaarde dat aan de voorwaarden in
artikel 59, lid 1, wordt voldaan.

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Financieringsinstrumenten mogen 
worden gecombineerd met subsidies, 
rentesubsidies of subsidies voor 
garantievergoedingen. Indien steun uit de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen wordt verstrekt met 
behulp van financieringsinstrumenten en 
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in een gecombineerde operatie, samen 
met andere steunvormen die rechtstreeks 
betrekking hebben op 
financieringsinstrumenten waarmee 
dezelfde eindontvangers worden beoogd, 
met name technische ondersteuning, 
rentesubsidies of subsidies voor 
garantievergoedingen, zijn de op de 
financieringsinstrumenten toepasselijke 
voorschriften van toepassing op elke 
steunvorm in het kader van die operatie. 
In die gevallen zijn de staatssteunregels 
van de EU van toepassing, en wordt voor 
elke steunvorm een afzonderlijke 
boekhouding gevoerd.

Or. en

Amendement 106

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.

Or. en
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Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Titel [VIII] van het Financieel 
Reglement is van toepassing op de in lid 1, 
onder a), bedoelde 
financieringsinstrumenten. Bijdragen uit 
de GSK-fondsen aan de in lid 1, onder a), 
bedoelde financieringsinstrumenten, 
worden op afzonderlijke rekeningen gestort 
en overeenkomstig de doelstellingen van 
de betrokken GSK-fondsen gebruikt om 
acties en eindontvangers te ondersteunen 
die verenigbaar zijn met het programma of 
de programma’s waaruit deze bijdragen 
afkomstig zijn.

2. Bijdragen uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen aan de in lid 1, onder 
a), bedoelde financieringsinstrumenten, 
worden op afzonderlijke rekeningen gestort 
en overeenkomstig de doelstellingen van 
de betrokken Europese structuur- en 
investeringsfondsen gebruikt om acties en 
eindontvangers te ondersteunen die 
verenigbaar zijn met het programma of de 
programma’s waaruit deze bijdragen 
afkomstig zijn. Voor bijdragen aan 
dergelijke financiële instrumenten gelden 
de bepalingen van deze verordening tenzij 
uitdrukkelijk in uitzonderingen is 
voorzien. Hiermee wordt niet geraakt aan 
de regels die gelden voor de inrichting en 
uitvoering van de financiële instrumenten 
opgenomen in het Financieel Reglement, 
tenzij deze strijdig zijn met de regels van 
de gemeenschappelijke verordening, in 
welk geval de laatstgenoemde regeling 
voorrang heeft.

Or. en

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) bestaande of nieuwe 
financieringsinstrumenten die specifiek 
bedoeld zijn om de specifieke, op grond 
van de desbetreffende prioriteit of 
maatregel vastgestelde doelstellingen te 
bereiken.
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Or. en

Amendement 109

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

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de beheersautoriteit steun 
verleent aan de in lid 1, onder b), bedoelde 
financieringsinstrumenten, mag deze 
autoriteit:

4. Wanneer de beheersautoriteit steun 
verleent aan de in lid 1, onder b), bedoelde 
financieringsinstrumenten, kan deze 
autoriteit:

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 de betrokken GSK-
fondsen en die uitvoeringstaken zullen 
verrichten; de steun aan dergelijke
investeringen moet beperkt zijn tot de 

a) investeren in het kapitaal van bestaande 
rechtspersonen of pas opgerichte 
rechtspersonen, waaronder uit andere
Europese structuur- en 
investeringsfondsen gefinancierde 
rechtspersonen, die belast zijn met de 
uitvoering van financieringsinstrumenten 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
betrokken Europese structuur- en
investeringsfondsen, en die 
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bedragen die nodig zijn om nieuwe
financieringsinstrumenten
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
verordening uit te voeren; of

uitvoeringstaken zullen verrichten; de 
steun aan dergelijke entiteiten moet 
beperkt zijn tot de bedragen die nodig zijn 
om nieuwe investeringen overeenkomstig 
de doelstellingen van deze verordening uit 
te voeren; of

b) uitvoeringstaken toevertrouwen aan: b) uitvoeringstaken toevertrouwen aan:
i) de Europese Investeringsbank; i) de Europese Investeringsbank;

ii) internationale financiële instellingen 
waarvan een lidstaat aandeelhouder is of in 
een lidstaat gevestigde financiële 
instellingen die onder overheidstoezicht 
een openbaar belang nastreven, 
geselecteerd volgens de toepasselijke 
nationale en EU-voorschriften;

ii) internationale financiële instellingen 
waarvan een lidstaat aandeelhouder is of in 
een lidstaat gevestigde financiële 
instellingen die onder overheidstoezicht 
een openbaar belang nastreven;

iii) een publiek- of privaatrechtelijke 
instantie, geselecteerd volgens de 
toepasselijke nationale en EU-
voorschriften;

iii) een publiek- of privaatrechtelijke 
instantie;

c) rechtstreeks uitvoeringstaken verrichten 
voor financieringsinstrumenten die 
uitsluitend leningen of garanties 
verstrekken.

c) rechtstreeks uitvoeringstaken verrichten 
voor financieringsinstrumenten die 
uitsluitend leningen of garanties 
verstrekken. In dat geval geldt de 
beheersautoriteit als begunstigde in de zin 
van artikel 2, lid 8.
Bij de uitvoering van het 
financieringsinstrument zien de in de 
punten a), b) en c), bedoelde instanties 
erop toe dat het toepasselijke Unie- en 
nationale recht wordt nageleefd, met 
inbegrip van de voorschriften betreffende 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, staatssteun, 
overheidsopdrachten en normen, en de 
toepasselijke wetgeving inzake witwassen 
van geld, bestrijding van terrorisme en 
belastingfraude. Deze instanties worden 
niet opgericht, en onderhouden geen 
zakenrelaties met instanties die zijn 
opgericht in jurisdicties welke niet met de 
Unie samenwerken bij de toepassing van 
de internationaal overeengekomen 
belastingnormen; zij nemen de bedoelde 
voorschriften op in hun overeenkomsten 
met de geselecteerde financiële 
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intermediairs.

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 111

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In geval van uitvoering van een 
financieringsinstrument op grond van lid 
4, onder a) en b), worden, onverminderd 
de uitvoeringsstructuur van het 
instrument, de algemene en bijzondere 
voorwaarden inzake de 
programmabijdragen voor het 
financieringsinstrument in 
overeenstemming met bijlage X vastgelegd 
in financieringsovereenkomsten op de 
volgende niveaus:
(a) in voorkomend geval tussen de naar 
behoren gemachtigde vertegenwoordigers 
van de beheersautoriteit en de instantie 
die het paraplufonds uitvoert, en
b) tussen de naar behoren gemachtigde 
vertegenwoordigers van de 
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beheersautoriteit of, in voorkomend geval, 
de instantie die het paraplufonds uitvoert, 
en de instantie die het 
financieringsinstrument uitvoert.

Or. en

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Met betrekking tot 
financieringsinstrumenten die op grond 
van lid 4, onder c), worden uitgevoerd, 
worden de algemene en bijzondere 
voorwaarden inzake de 
programmabijdragen voor het 
financieringsinstrument in 
overeenstemming met bijlage X vastgelegd 
in een strategiedocument, dat door het 
toezichtcomité wordt besproken.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 bij gedelegeerde handeling 
aanvullende bijzondere voorschriften vast 
te stellen betreffende de rol, de 
aansprakelijkheid en de taken van de 
instanties die financiële instrumenten 
uitvoeren, bijbehorende selectiecriteria en 
producten die met deze instrumenten 
kunnen worden geleverd. De Commissie 
stelt het Europees Parlement en de Raad 
binnen vier maanden na de vaststelling 
van deze verordening gelijktijdig in kennis 
van de overeenkomstig artikel 142 
vastgestelde gedelegeerde handelingen.

Or. en
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Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de in lid 4, onder b), punten i) 
en ii), bedoelde entiteiten 
financieringsinstrumenten ten uitvoer 
leggen door middel van paraplufondsen, 
mogen zij een deel van de uitvoering op 
hun beurt aan financiële intermediairs 
toevertrouwen, op voorwaarde dat zij 
onder hun verantwoordelijkheid 
waarborgen dat die financiële intermediairs 
aan de criteria in [artikel 57 en artikel 131, 
leden 1, 1 bis en 3,] van het Financieel 
Reglement voldoen. Financiële 
intermediairs worden geselecteerd volgens 
openbare, transparante, evenredige en niet-
discriminerende procedures, waarbij 
belangenconflicten worden vermeden.

5. Bij de uitvoering van paraplufondsen 
mogen de in lid 4, onder a) en b), bedoelde
instanties een deel van de uitvoering op 
hun beurt aan financiële intermediairs 
toevertrouwen, mits zij op eigen
verantwoordelijkheid waarborgen dat de
financiële intermediairs aan de criteria in
artikel 140 leden 1, 2 en 4, van het 
Financieel Reglement voldoen. Financiële 
intermediairs worden geselecteerd volgens 
openbare, transparante, evenredige en niet-
discriminerende procedures, waarbij 
belangenconflicten worden vermeden.

Or. en

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 4, onder b), bedoelde entiteiten
waaraan uitvoeringstaken zijn 
toevertrouwd, openen namens de 
beheersautoriteit fiduciaire rekeningen op 
hun eigen naam. De activa op deze
fiduciaire rekeningen worden beheerd 
volgens het beginsel van goed financieel 
beheer, met inachtneming van passende 
prudentiële voorschriften, en hebben een 
passende liquiditeit.

6. De in lid 4, onder b), bedoelde instanties
waaraan uitvoeringstaken zijn 
toevertrouwd, openen op eigen naam 
fiduciaire rekeningen ten behoeve van de 
beheersautoriteit, of stellen het 
financieringsinstrument in als 
afzonderlijk financieel geheel binnen een 
financiële instelling. In het geval van een 
afzonderlijk financieel geheel worden de
in het financieringsinstrument 
geïnvesteerde programmamiddelen met 
behulp van een aparte boekhouding 
onderscheiden van de overige in de 
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financiële instelling beschikbare 
middelen. De activa op de fiduciaire 
rekeningen en de afzonderlijke financiële 
gehelen zijn onderworpen aan het 
beginsel van goed financieel beheer
volgens passende prudentiële 
voorschriften, en hebben een passende 
liquiditeit.

Or. en

Amendement 115

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

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De overeenkomstig artikel 64 
geaccrediteerde instanties verrichten geen 
verificaties ter plaatse voor concrete acties 
die overeenkomstig artikel 33, lid 1, 
onder a), uitgevoerde 
financieringsinstrumenten omvatten. Zij 
ontvangen op gezette tijden 
controleverslagen van de instanties die met 
de uitvoering van deze 
financieringsinstrumenten belast zijn.

1. De overeenkomstig artikel 59 lid 3, van 
het Financieel Reglement aangewezen
instanties verrichten geen verificaties ter 
plaatse voor concrete acties die 
overeenkomstig artikel 33, lid 1, onder a), 
uitgevoerde financieringsinstrumenten 
omvatten. Zij ontvangen op gezette tijden 
controleverslagen van de instanties die met 
de uitvoering van deze 
financieringsinstrumenten belast zijn.

Or. en
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Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De met de audit van programma's 
belaste instanties voeren slechts audits uit 
op het niveau van de eindontvanger 
indien zich een of meer van de 
navolgende situaties voordoet: 
(a) bewijsstukken ontbreken op het niveau 
van het financiële instrument of de 
beheersautoriteit; 
b) er is bewijs dat de instanties die 
financiële instrumenten uitvoeren, 
onvoldoende toezicht houden op de steun 
aan eindontvangers;
c) er is bewijs dat de beschikbare 
documenten op het niveau van de 
beheersautoriteit of de instanties die 
financiële instrumenten uitvoeren de 
werkelijkheid betreffende de verleende 
steun niet weergeven.

Or. en

Amendement 118

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.
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Or. en

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Met betrekking tot de in artikel 33, 
lid 1, onder a), bedoelde 
financieringsinstrumenten, en de in 
artikel 33, lid 1, onder b), bedoelde 
financieringsinstrumenten die in 
overeenstemming met artikel 33, lid 4, 
onder a) en b), worden uitgevoerd, 
worden gedurende de 
subsidiabiliteitsperiode gefaseerde 
aanvragen gedaan voor tussentijdse 
betaling van programmabijdragen aan het 
financieringsinstrument:
a) het bedrag van de programmabijdrage 
aan het financieringsinstrument is per 
aanvraag voor tussentijdse betaling die 
tijdens de in artikel 55, lid 2, vermelde 
subsidiabiliteitsperiode wordt gedaan, niet 
hoger dan 25 procent van het totale 
bedrag aan programmabijdragen dat 
krachtens de financieringsovereenkomst 
voor het financieringsinstrument is 
vastgelegd, en dat overeenstemt met het 
bedrag aan uitgaven in de zin van artikel 
36, lid 1, onder a), b), en d), dat naar 
verwachting tijdens de in artikel 55, lid 2, 
vermelde subsidiabiliteitsperiode zal 
worden besteed; De aanvragen voor 
tussentijdse betaling die na de in artikel 
55, lid 2, vermelde subsidiabiliteitsperiode 
worden ingediend omvatten het totale 
bedrag aan subsidiabele uitgaven in de 
zin van artikel 36;
b) het bedrag per aanvraag voor 
tussentijdse betaling is niet hoger dan 25 
procent van het totale bedrag aan 
nationale cofinanciering zoals bedoeld in 
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artikel 33, lid 8, dat naar verwachting 
tijdens de in artikel 55, lid 2, vermelde 
subsidiabiliteitsperiode aan het financiële 
instrument, of op het niveau van de 
eindontvangers zal worden besteed;
c) verdere aanvragen voor tussentijdse 
betaling die tijdens de in artikel 55, lid 2, 
vermelde subsidiabiliteitsperiode worden 
ingediend, worden uitsluitend gedaan:
i) wat de tweede aanvraag betreft, 
wanneer ten minste 60 procent van het in 
de eerste aanvraag begrepen bedrag aan 
een subsidiabele uitgave in de zin van 
artikel 36, lid 1, onder a), b) en d), is 
besteed;
ii) wat de derde en daaropvolgende 
aanvragen betreft, wanneer ten minste 85 
procent van het in de voorgaande 
aanvraag begrepen bedrag aan een 
subsidiabele uitgave in de zin van artikel 
36, lid 1, onder a), b) en d), is besteed;
d) in iedere aanvraag voor tussentijdse 
betaling die uitgaven met betrekking tot 
een financieringsinstrument omvat, 
worden het totale bedrag aan 
programmabijdragen aan het 
financieringsinstrument en de als 
subsidiabele uitgaven in de zin van artikel 
36, lid 1, onder a), b) en d), betaalde 
bedragen afzonderlijk opgegeven.
Bij de afsluiting omvat de aanvraag voor 
de betaling van het eindsaldo het totale 
bedrag aan subsidiabele uitgaven in de 
zin van artikel 36.

Or. en
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Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De totale subsidiabele uitgaven die 
vermeld worden in betalingsverzoeken 
voor de in artikel 33, lid 1, onder b), 
bedoelde financieringsinstrumenten die 
overeenkomstig artikel 33, lid 4, onder a) 
en b), ten uitvoer worden gelegd, 
omvatten het totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde of naar 
verwachting te betalen steun voor 
investeringen in eindontvangers die zullen 
worden gedaan in een van tevoren 
vastgestelde periode van ten hoogste twee 
jaar, met inbegrip van de beheerskosten of 
–vergoedingen; dit bedrag wordt 
afzonderlijk vermeld.

2. Met betrekking tot de in artikel 33, lid 
1, onder b), bedoelde 
financieringsinstrumenten die in 
overeenstemming met artikel 33, lid 4, 
onder c), worden uitgevoerd omvatten de 
aanvragen voor tussentijdse betaling, en 
de betaling van het eindsaldo het 
totaalbedrag van de betalingen die de 
beheersautoriteit heeft verricht voor 
investeringen in eindontvangers in de zin 
van artikel 36, lid 1, onder a) en b).

Or. en

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenkomstig lid 2 bepaalde 
bedragen worden in latere 
betalingsverzoeken gecorrigeerd voor 
verschillen tussen het bedrag van de 
eerder aan de betrokken 
financieringsinstrumenten betaalde steun 
en het bedrag dat feitelijk in 
eindontvangers is geïnvesteerd, 
vermeerderd met de betaalde 
beheerskosten en -vergoedingen. Deze 
bedragen worden in de 
betalingsverzoeken afzonderlijk vermeld.

Schrappen

Or. en
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Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In betalingsverzoeken voor de in 
artikel 33, lid 1, onder b), bedoelde 
financieringsinstrumenten die 
overeenkomstig artikel 33, lid 4, onder c), 
ten uitvoer worden gelegd, wordt het 
totaalbedrag opgenomen van de 
betalingen die de beheersautoriteit voor 
investeringen in eindontvangers heeft 
verricht. Deze bedragen worden in de 
betalingsverzoeken afzonderlijk vermeld.

Schrappen

Or. en

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 36  – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij afsluiting van een programma zijn de 
subsidiabele uitgaven van het 
financieringsinstrument het totaalbedrag 
dat door het financieringsinstrument
feitelijk is betaald, dan wel, in het geval 
van garantiefondsen, waarvoor 
betalingsverplichtingen zijn aangegaan, 
in de in artikel 55, lid 2, aangegeven 
subsidiabiliteitsperiode, dat overeenkomt 
met:

1. Bij afsluiting van een programma zijn de 
subsidiabele uitgaven van het 
financieringsinstrument het totale bedrag 
van de programmabijdragen dat in de in 
artikel 55, lid 2, vermelde 
subsidiabiliteitsperiode feitelijk is betaald
of, in het geval van geboden garanties, is 
vastgelegd, en dat overeenkomt met:

Or. en
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Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij instrumenten op basis van effecten 
en bij microkrediet mogen gekapitaliseerde 
beheerskosten of -vergoedingen die na de 
in artikel 55, lid 2, aangegeven
subsidiabiliteitsperiode gedurende een 
periode van ten hoogste vijf jaar zullen 
moeten worden betaald voor investeringen 
in eindontvangers die binnen die 
subsidiabiliteitsperiode hebben 
plaatsgevonden en die niet onder de 
artikelen 37 en 38 vallen, als subsidiabele 
uitgave worden beschouwd wanneer zij op 
een specifiek voor dit doel ingestelde
geblokkeerde rekening worden gezet.

2. Bij instrumenten op basis van effecten 
en bij microkrediet mogen gekapitaliseerde 
beheerskosten of -vergoedingen die na de 
in artikel 55, lid 2, vermelde
subsidiabiliteitsperiode gedurende een 
periode van ten hoogste vijf jaar zullen 
moeten worden betaald voor investeringen 
in eindontvangers die binnen die 
subsidiabiliteitsperiode hebben 
plaatsgevonden en die niet onder de 
artikelen 38 of 39 vallen, als subsidiabele 
uitgave worden beschouwd als zij op een
speciale geblokkeerde rekening zijn gezet.

Or. en

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenkomstig de leden 1 en 2
bepaalde subsidiabele uitgaven mogen niet 
hoger zijn dan de som van:

3. De overeenkomstig de leden 1 en 2
vermelde subsidiabele uitgaven mogen niet 
hoger zijn dan de som van:

i) het totaalbedrag van de aan het 
financieringsinstrument betaalde steun uit 
de GSK-fondsen; en

i) Het totaalbedrag van de in het kader van 
lid 1 en lid 2 betaalde steun uit de
Europese structuur- en 
investeringsfondsen; en

ii) de overeenkomstige nationale 
medefinanciering.

ii) de overeenkomstige nationale 
medefinanciering.

Or. en
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Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de invoering van een systeem om de 
jaartranches van de rentesubsidies en de 
subsidies voor garantievergoedingen te 
kapitaliseren.

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin 
specifieke voorschriften worden 
vastgesteld met betrekking tot de invoering 
van een systeem om de jaartranches van de 
rentesubsidies en de subsidies voor 
garantievergoedingen te kapitaliseren.

Or. en

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De instantie die het paraplufonds 
uitvoert en de op grond van artikel 33, lid 
4, onder a) en b), met de uitvoering van de 
financiële instrumenten belaste instanties 
mogen beheerskosten en -vergoedingen in 
de zin van lid 1, onder d,) en lid 2, in 
rekening brengen, die evenwel de 
maxima, bepaald bij de in dat lid bedoelde 
uitvoeringshandeling, niet mogen 
overschrijden. Aangezien de 
beheerskosten directe en indirecte kosten 
omvatten die tegen overlegging van 
betalingsbewijzen worden vergoed, zijn zij 
gerelateerd aan een prijs die voor op een 
concurrentiemarkt verleende diensten is 
overeengekomen. De beheerskosten en -
vergoedingen worden volgens een 
prestatiegerelateerde methode berekend.
De beheerskosten- en vergoedingen 
kunnen tevens een afsluitprovisie 
omvatten. Afsluitprovisies die geheel of 
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gedeeltelijk aan de eindontvanger worden 
berekend, gelden niet als subsidiabele 
uitgave.
Beheerskosten en -vergoedingen, onder 
meer in verband met werkzaamheden die 
vóór de ondertekening van de 
financieringsovereenkomst worden 
verricht met het oog op de instelling van 
het financieringsinstrument, gelden als 
subsidiabel vanaf de datum van 
ondertekening van de overeenkomst.

Or. en

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rente en andere voordelen als gevolg van 
steun uit de GSK-fondsen aan 
financieringsinstrumenten

Rente en andere voordelen als gevolg van 
steun uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen aan 
financieringsinstrumenten

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 Europese structuur- en 
investeringsfondsen wordt op 
rentedragende rekeningen bij financiële 
instellingen in de lidstaten gezet en
tijdelijk geïnvesteerd volgens het beginsel 
van goed financieel beheer.

2. Rente en andere voordelen die kunnen 
worden toegeschreven aan steun uit de
GSK-fondsen die aan 
financieringsinstrumenten is betaald, 
moeten binnen hetzelfde
financieringsinstrument voor dezelfde 
doeleinden als de oorspronkelijke steun uit 
de GSK-fondsen worden gebruikt.

2. Rente en andere voordelen die kunnen 
worden toegeschreven aan steun uit de
Europese structuur- en 
investeringsfondsen die aan 
financieringsinstrumenten is betaald, 
moeten met inbegrip van de vergoeding 
van gemaakte beheerskosten of de 
betaling van beheersvergoedingen van het
financieringsinstrument in 
overeenstemming met artikel 36, lid 1, 
onder d), en uitgaven op grond van artikel 
36, lid 2, voor dezelfde doeleinden als de 
oorspronkelijke steun uit de Europese 
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structuur- en investeringsfondsen dan wel
binnen hetzelfde financieringsinstrument
worden gebruikt, of na de vereffening van 
het financieringsinstrument, binnen 
andere financiële instrumenten of 
steunvormen in overeenstemming met de 
specifieke doelstellingen van een andere 
prioriteit of maatregel, tot het verstrijken 
van de subsidiabiliteitsperiode.

3. De beheersautoriteit zorgt ervoor dat een 
adequate boekhouding van het gebruik van 
rente en andere voordelen wordt 
bijgehouden.

3. De beheersautoriteit zorgt ervoor dat een 
adequate boekhouding van het gebruik van 
rente en andere voordelen wordt 
bijgehouden.

Or. en

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hergebruik van middelen die kunnen 
worden toegeschreven aan de steun uit de 
GSK-fondsen vóór afsluiting van het 
programma

Hergebruik van middelen die kunnen 
worden toegeschreven aan de steun uit de 
structuur- en investeringsfondsen tot het 
einde van de subsidiabiliteitsperiode

Or. en

Amendement 130

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

1. Kapitaalmiddelen die aan 
financieringsinstrumenten worden 
terugbetaald uit investeringen of doordat 
middelen vrijkomen die voor 
garantiecontracten zijn vastgelegd, met 
inbegrip van terugbetaald kapitaal, 
voordelen en andere inkomsten en 
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nadere investeringen door dezelfde of 
andere financieringsinstrumenten, 
overeenkomstig de doelen van het 
programma of de programma’s.

opbrengsten, zoals rente, 
garantievergoedingen, dividenden, 
kapitaalwinsten of andere door 
investeringen gegenereerde inkomsten, en
die toe te schrijven zijn aan de steun uit de
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, worden hergebruikt 
voor de volgende doeleinden, tot het 
noodzakelijke maximumbedrag en in de 
volgorde die bij de desbetreffende 
financieringsovereenkomsten is 
overeengekomen:

Or. en

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 38  – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordelen en andere verdiensten of 
opbrengsten, waaronder rente, 
garantievergoedingen, dividenden, 
kapitaalwinsten of andere door 
investeringen gegenereerde inkomsten, 
die aan de steun uit de GSK-fondsen aan 
het financieringsinstrument kunnen 
worden toegeschreven, worden voor de 
volgende doeleinden gebruikt, in 
voorkomend geval tot de benodigde 
bedragen:

Schrappen

Or. en



PR\937861NL.doc 101/317 PE487.740v04-00

NL

Amendement 132

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de vergoeding van gemaakte 
beheerskosten en de betaling van 
beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument;

a) in voorkomend geval, de vergoeding 
van gemaakte beheerskosten en de betaling 
van beheersvergoedingen van het 
financieringsinstrument;

(Opmerking: dit punt a) wordt punt c) in lid 1 van artikel 38 in het amendement van het 
Parlement.) 

Or. en

Amendement 133

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) preferentiële beloning van investeerders 
die overeenkomstig het beginsel van de
investeerder in een markteconomie werken 
en een financiële tegenprestatie stellen 
tegenover de steun uit de GSK-fondsen aan 
het financieringsinstrument of mede-
investeren op het niveau van de 
eindontvangers;

b) in voorkomend geval, preferentiële 
beloning van particuliere investeerders of 
publieke investeerders die volgens de 
regels van de markteconomie werken, en
die corresponderende middelen stellen 
tegenover de steun uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen aan het 
financieringsinstrument of mede-investeren 
op het niveau van de eindontvangers;

De behoefte aan en het niveau van een 
preferentiële beloning in de zin van punt 
b) wordt bij de ex-antebeoordeling 
vastgesteld. De preferentiële beloning ligt 
niet hoger dan hetgeen noodzakelijk is als 
stimulans om corresponderende middelen 
van particuliere partners aan te trekken 
en biedt geen te hoge compensatie voor 
particuliere investeerders of publieke 
investeerders die volgens de regels van de 
markteconomie werken. Afstemming van 
de belangen geschiedt met behulp van een 
adequate risico- en winstdeling, op 



PE487.740v04-00 102/317 PR\937861NL.doc

NL

normale commerciële basis en in 
overeenstemming met de staatssteunregels 
van de EU.

(Opmerking: wordt punt d) in lid 1 van artikel 38 in het amendement van het Parlement.) 

Or. en

Amendement 134

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 specifieke 
doelstellingen van een prioriteit of 
maatregel;

(Opmerking: Dit punt c) wordt punt a) in lid 1 van artikel 38 in het amendement van het 
Parlement.) 

Or. en

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik van resterende middelen na 
afsluiting van het programma

Gebruik van middelen na het verstrijken 
van de subsidiabiliteitsperiode

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 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat middelen die aan 
financieringsinstrumenten worden 
terugbetaald met inbegrip van 
terugbetaald kapitaal en voordelen en 
andere verdiensten of opbrengsten die in 
een periode van ten minste tien jaar na 
het verstrijken van de



PR\937861NL.doc 103/317 PE487.740v04-00

NL

overeenkomstig de doelen van het 
programma worden gebruikt.

subsidiabiliteitsperiode zijn gegenereerd 
en aan de steun aan financiële 
instrumenten op grond van artikel 32 uit 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen kunnen worden 
toegeschreven, in overeenstemming met 
de doelen van het programma of de 
programma’s gebruikt worden binnen 
hetzelfde financiële instrument dan wel 
als deze middelen niet meer tot het 
financiële instrument behoren, binnen 
andere financiële instrumenten, in beide 
gevallen onder voorwaarde dat een 
beoordeling van de marktomstandigheden 
aantoont dat een dergelijke investering of 
ander steunvorm nodig blijft.

Or. en

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen drie maanden na de datum 
waarop aan de lidstaat kennisgeving wordt 
gedaan van het besluit tot vaststelling van 
een programma, richt de lidstaat een 
comité op dat, in overleg met de 
beheersautoriteit, toezicht houdt op de 
uitvoering van het programma.

1. Binnen drie maanden na de datum 
waarop aan de lidstaat kennisgeving wordt 
gedaan van het besluit tot vaststelling van 
een programma, richt de lidstaat een 
comité op dat, in overeenstemming met 
het institutionele, juridische en financiële 
bestel van de betrokken lidstaat, in overleg 
met de beheersautoriteit toezicht houdt op 
de uitvoering van het programma.

Voor programma’s die door de GSK-
fondsen worden medegefinancierd, mag
een lidstaat één toezichtcomité oprichten.

Een lidstaat kan een comité oprichten dat 
toezicht houdt op meer dan één
programma dat door de Europese 
structuur- en investeringsfondsen wordt
medegefinancierd.

Or. en
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Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elk toezichtcomité stelt zijn reglement 
van orde vast.

2. Elk toezichtcomité stelt zijn reglement 
van orde vast binnen het institutionele, 
juridische en financiële bestel van de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het toezichtcomité van een 
programma in het kader van het doel 
“Europese territoriale samenwerking” 
wordt opgericht door aan het 
samenwerkingsprogramma deelnemende 
lidstaten en derde landen, wanneer deze, 
in overleg met de beheersautoriteit, 
binnen drie maanden na de datum van 
waarop aan de lidstaten kennisgeving 
wordt gedaan van het besluit tot 
vaststelling van het programma, de 
uitnodiging tot deelname aan het 
samenwerkingsprogramma aanvaard 
hebben. Het stelt zijn reglement van orde 
vast.

Or. en
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Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 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. De samenstelling van het toezichtcomité
wordt bepaald door de lidstaat, met dien 
verstande dat het comité bestaat uit de 
bevoegde lidstaatautoriteiten, 
intermediaire instanties en 
vertegenwoordigers van de in artikel 5 
bedoelde partners. Vertegenwoordigers 
van de partners in dit comité worden door 
de respectieve partners via transparante 
procedures aangewezen. Het 
toezichtcomité kan besluiten dat elk lid 
van het comité stemrecht heeft.

Het toezichtcomité van programma’s in het 
kader van het doel “Europese territoriale 
samenwerking” omvat ook 
vertegenwoordigers van eventuele aan dat 
programma deelnemende derde landen. 2.

Het toezichtcomité van programma’s in het 
kader van het doel “Europese territoriale 
samenwerking” omvat ook 
vertegenwoordigers van eventuele aan dat 
programma deelnemende derde landen. In 
het toezichtcomité mogen 
vertegenwoordigers zitting hebben van 
Europese Groeperingen voor Territoriale 
Samenhang die activiteiten in het kader 
van het programma binnen het 
programmagebied uitoefenen.

Het toezichtcomité van een programma in 
het kader van het doel Europese 
territoriale samenwerking wordt opgericht 
door aan het samenwerkingsprogramma 
deelnemende lidstaten en derde landen, 
indien deze de uitnodiging tot deelname 
aan het samenwerkingsprogramma 
aanvaard hebben. Het omvat relevante
vertegenwoordigers van lidstaten en van 
enig ander in de vorige zin bedoeld derde 
land.

Or. en
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Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lijst met leden van het 
toezichtcomité wordt bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het toezichtcomité vergadert ten minste 
een keer per jaar en evalueert de uitvoering 
van het programma en de vooruitgang die 
geboekt is met de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan. Daarbij kijkt het naar 
de financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren en de vooruitgang ten 
opzichte van de gekwantificeerde 
streefwaarden, en de in het prestatiekader
vastgestelde mijlpalen.

1. Het toezichtcomité vergadert ten minste 
een keer per jaar en evalueert de uitvoering 
van het programma en de vooruitgang die 
geboekt is met de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan. Daarbij kijkt het naar 
de financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren, met 
inbegrip van veranderingen in de waarde 
van resultaatindicatoren en de vooruitgang 
ten opzichte van de gekwantificeerde 
streefwaarden, de vastgestelde mijlpalen, 
bedoeld in artikel 19 lid 1, en in 
voorkomend geval het resultaat van 
kwantitatieve analyses.

2. Het toezichtcomité doet nauwgezet 
onderzoek naar alle vraagstukken die van 
invloed zijn op de prestaties van het 
programma.

2. Het toezichtcomité doet nauwgezet 
onderzoek naar alle vraagstukken die van 
invloed zijn op de prestaties van het 
programma, met inbegrip van de 
conclusies van de prestatietoetsingen.

3. Het toezichtcomité wordt geraadpleegd 
en brengt advies uit over door de 
beheersautoriteit voorgestelde wijzigingen 
van het programma.

3. Het toezichtcomité wordt geraadpleegd 
en brengt, indien zij dit nuttig acht, advies 
uit over door de beheersautoriteit 
voorgestelde wijzigingen van het 
programma.
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4. Het toezichtcomité kan aanbevelingen 
voor de uitvoering en evaluatie van het 
programma aan de beheersautoriteit doen.
Het houdt toezicht op de maatregelen die 
naar aanleiding van zijn aanbevelingen
worden genomen.

4. Het toezichtcomité kan ten behoeve van
de beheersautoriteit opmerkingen maken 
over de uitvoering en evaluatie van het 
programma, met inbegrip van acties om de 
administratieve last voor de begunstigden 
te verminderen. Het houdt toezicht op de 
maatregelen die naar aanleiding van zijn
opmerkingen worden genomen.

Or. en

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid  1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 september 2023 dienen de 
lidstaten voor het EFRO, het ESF en het 
Cohesiefonds een eindverslag over de 
uitvoering van het programma in en voor 
het Elfpo en het EFMZV een jaarverslag 
over de uitvoering.

Uiterlijk op 31 december 2023 dienen de 
lidstaten voor het EFRO, het ESF en het 
Cohesiefonds een eindverslag over de 
uitvoering van het programma in en voor 
het Elfpo en het EFMZV een jaarverslag 
over de uitvoering.

(Opmerking: onderwerp van nadere horizontale aanpassing voor N+3.) 

Or. en

Amendement 143

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 

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt essentiële 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 
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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.

inbegrip van veranderingen in de waarden 
van de resultaatindicatoren, en, te 
beginnen met het in 2017 gepresenteerde 
verslag, de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen. De vermelde 
waarden van de indicatoren moeten 
betrekking hebben op volledig uitgevoerde 
concrete acties en ook, indien mogelijk, 
recht doen aan de stand van uitvoering
van geselecteerde concrete acties. Daarin 
wordt tevens een synthese opgenomen van 
de bevindingen van alle evaluaties van het 
programma die in het afgelopen 
financiële jaar beschikbaar zijn gekomen, 
alsook vraagstukken die van invloed zijn 
op de prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen. Het 
jaarverslag over de uitvoering dat in 2016 
wordt ingediend, kan in voorkomend 
geval een beschrijving geven van 
maatregelen die zijn genomen om aan ex-
antevoorwaarden te voldoen.

Or. en

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 
2017 wordt ingediend, omvat een 
uiteenzetting en beoordeling van de in lid 2 
vermelde informatie en van de vooruitgang 
bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma, met 
inbegrip van de bijdrage van de GSK-
fondsen tot veranderingen in de 
resultaatindicatoren, wanneer gegevens van 
evaluaties beschikbaar zijn. In het verslag 
wordt tevens de uitvoering van de acties in 
het licht van de in de artikelen 6, 7 en 8 
beschreven beginselen beoordeeld en 
verslag gedaan van de steun die gebruikt is 

3. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 
2017 wordt ingediend, omvat een 
uiteenzetting en beoordeling van de in lid 2 
vermelde informatie en van de vooruitgang 
bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma, met 
inbegrip van de bijdrage van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen tot 
veranderingen in de waarde van de
resultaatindicatoren, wanneer gegevens van 
evaluaties beschikbaar zijn. Het bevat 
tevens een beschrijving van de 
maatregelen die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen waaraan 
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voor streefdoelen op het gebied van 
klimaatverandering.

nog niet was voldaan op het tijdstip van de 
vaststelling van de programma's. In het 
verslag wordt tevens de uitvoering van de 
acties in het licht van de in de artikelen 7,
8, beschreven beginselen beoordeeld
alsook de rol van de partners als bedoeld 
in artikel 5 bij de uitvoering van het 
programma, en verslag gedaan van de 
steun die gebruikt is voor streefdoelen op 
het gebied van klimaatverandering.

Or. en

Amendement 145

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 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 146

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan aanbevelingen doen 
om vraagstukken aan te pakken die van 
invloed zijn op de uitvoering van het 
programma. Als dergelijke aanbevelingen 

7. De Commissie kan ten behoeve van de 
beheersautoriteit opmerkingen maken 
betreffende vraagstukken die in 
aanzienlijke mate van invloed zijn op de 
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worden gedaan, stelt de beheersautoriteit 
de Commissie binnen drie maanden in
kennis van de getroffen corrigerende 
maatregelen.

uitvoering van het programma. De 
beheersautoriteit verstrekt alle nodige 
informatie in verband met eventueel 
gemaakte opmerkingen, en brengt de in 
voorkomend geval getroffen maatregelen
binnen drie maanden ter kennis van de
Commissie.

Or. en

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Van de inhoud van de jaarverslagen en 
eindverslagen over de uitvoering wordt
een publiekssamenvatting gemaakt, die
openbaar wordt gemaakt.

8. Het jaar- en eindverslag over de 
uitvoering, alsmede een 
publiekssamenvatting van hun inhoud, 
worden openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 148

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De jaarlijkse evaluatievergadering wordt
voorgezeten door de Commissie.

4. De jaarlijkse evaluatievergadering wordt 
door de Commissie of, op verzoek van de 
lidstaat, door de lidstaat en de Commissie 
tezamen voorgezeten.

Or. en
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Amendement 149

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 na de 
vergadering een passend gevolg aan de 
opmerkingen van de Commissie wordt 
gegeven met betrekking tot vraagstukken 
die een aanzienlijke invloed op de 
uitvoering van het programma hebben en 
brengt de in voorkomend geval getroffen 
maatregelen binnen drie maanden ter 
kennis van de Commissie.

Or. en

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voortgangsverslag Voortgangsverslag en strategisch verslag

Or. en

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 juni 2017 en op
30 juni 2019 dient de lidstaat bij de 
Commissie een voortgangsverslag in over 
de uitvoering van het
partnerschapscontract tot en met 
31 december 2016, respectievelijk 
31 december 2018.

1. Uiterlijk op 31 augustus 2017 en op
31 augustus 2019 dient de lidstaat bij de 
Commissie een voortgangsverslag in over 
de uitvoering van de 
partnerschapsovereenkomst tot en met 
31 december 2016, respectievelijk 
31 december 2018.
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Or. en

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het voortgangsverslag bevat informatie 
over en een beoordeling van:

2. Het voortgangsverslag bevat informatie 
over en een beoordeling van:

a) wijzigingen in de 
ontwikkelingsbehoeften in de lidstaat sinds 
de vaststelling van het
partnerschapscontract;

a) wijzigingen in de 
ontwikkelingsbehoeften in de lidstaat sinds 
de vaststelling van de
partnerschapsovereenkomst;

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, in het 
bijzonder ten aanzien van de mijlpalen die 
voor elk programma in het prestatiekader 
zijn vastgesteld en de steun die gebruikt is 
voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, alsmede van 
de fondsspecifieke opdrachten als bedoeld
in artikel 4 lid 1 door de bijdrage van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen aan de geselecteerde 
thematische doelstellingen, en in het 
bijzonder ten aanzien van de mijlpalen die 
voor elk programma in het prestatiekader 
zijn vastgesteld en de steun die gebruikt is 
voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

c) de vraag of de maatregelen die zijn 
genomen om te voldoen aan de ex-
antevoorwaarden waaraan zij bij de 
vaststelling van het partnerschapscontract
niet voldeden, overeenkomstig het 
daarvoor vastgestelde tijdschema zijn 
uitgevoerd;

c) de vraag of de maatregelen die zijn 
genomen om te voldoen aan de
toepasselijke ex-antevoorwaarden waaraan 
zij bij de vaststelling van de 
partnerschapsovereenkomst niet voldeden, 
overeenkomstig het daarvoor vastgestelde 
tijdschema zijn uitgevoerd. Dit geldt 
uitsluitend voor het voortgangsverslag in 
2017;

d) de toepassing van de mechanismen die 
zorgen voor coördinatie tussen de GSK-
fondsen en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

d) de toepassing van de mechanismen die 
zorgen voor coördinatie tussen de
Europese structuur- en 
investeringsfondsen en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

e) de vorderingen bij de verwezenlijking e) de uitvoering van een geïntegreerde 
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van de prioritaire gebieden voor 
samenwerking;

aanpak voor territoriale ontwikkeling, of 
een samenvatting van de uitvoering van 
geïntegreerde benaderingen op basis van 
de programma's, met inbegrip van de
vorderingen van de prioritaire gebieden 
voor samenwerking;

f) de acties die zijn uitgevoerd ter 
vergroting van de capaciteit van de 
autoriteiten van de lidstaten, en in 
voorkomend geval van de begunstigden, 
om de GSK-fondsen te administratief te 
beheren en te gebruiken;

f) in voorkomend geval, de acties die zijn 
uitgevoerd ter vergroting van de capaciteit 
van de autoriteiten van de lidstaten, en in 
voorkomend geval van de begunstigden, 
om de Europese structuur- en 
investeringsfondsen administratief te 
beheren en te gebruiken;

g) de geplande maatregelen en de
desbetreffende streefdoelen in de
programma’s om de administratieve 
belasting van de begunstigden te 
reduceren;

g) de getroffen maatregelen en de geboekte 
vooruitgang in verband met de
vermindering van de administratieve 
belasting van de begunstigden;

h) de rol van de in artikel 5 bedoelde 
partners bij de uitvoering van het 
partnerschapscontract.

h) de rol van de in artikel 5 bedoelde 
partners bij de uitvoering van de 
partnerschapsovereenkomst;
h bis) een samenvatting van de 
maatregelen die zijn genomen in verband 
met de toepassing van horizontale 
beginselen en beleidsdoelstellingen voor 
de uitvoering van de Europese structuur-
en investeringsfondsen.

Or. en

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie binnen drie maanden 
na de indiening van het voortgangsverslag 
vaststelt dat de ingediende informatie 
onvolledig of onduidelijk is, kan zij 
aanvullende informatie van de lidstaat 
verlangen. De lidstaat verstrekt de 
Commissie binnen drie maanden alle 

3. Als de Commissie binnen twee maanden 
na de indiening van het voortgangsverslag 
vaststelt dat de ingediende informatie 
onvolledig of onduidelijk is op een wijze 
die in aanzienlijke mate ten koste gaat van 
de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de 
evaluatie, kan zij, met opgave van de
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gevraagde informatie en past zo nodig het 
voortgangsverslag hieraan aan.

redenen hiervoor, aanvullende informatie 
van de lidstaat verlangen, zonder dat dit tot 
ongerechtvaardigde vertraging leidt. De 
lidstaat verstrekt de Commissie binnen drie 
maanden alle gevraagde informatie en past 
zo nodig het voortgangsverslag hieraan 
aan.

Or. en

Amendement 154

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 155

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 
strategische verslag wordt samengevat, 
met bijzondere aandacht voor de geboekte 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme,

Schrappen
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duurzame en inclusieve groei.

Or. en

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandeling volgens de in 
artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure, eenvormige 
voorwaarden vast voor het model dat 
gebruikt wordt voor de indiening van het 
voortgangsverslag.

Or. en

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 46 bis
Verslaglegging door de Commissie en 
beraad over de Europese structuur- en 
investeringsfondsen
1. Met ingang van 2016 zendt de 
Commissie jaarlijks een samenvattend 
verslag toe aan de Raad, het Europees 
Parlement, het Europese Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
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regio’s over de programma’s van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, op basis van de door 
de lidstaten op grond van artikel 44 
ingediende jaarverslagen over de 
uitvoering, alsmede een synthese van de 
bevindingen van de beschikbare 
programma-evaluaties. In 2017 en 2019 is 
dit verslag onderdeel van het in lid 2 
bedoelde strategisch verslag.
2. 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 indient met het 
verzoek het te bespreken.
3. De Raad bespreekt het strategisch 
verslag in het bijzonder met betrekking tot 
de bijdrage van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen aan de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei met het verzoek de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad hierover van informatie te voorzien.
4. Met ingang van 2018 neemt de 
Commissie in haar jaarlijkse 
voortgangsverslag voor de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad elke twee jaar een hoofdstuk op 
waarin de meest recente in lid 1 en lid 2 
bedoelde verslagen worden samengevat, 
met bijzondere aandacht voor de bijdrage 
van de Europees structuur- en 
investeringsfondsen aan de geboekte 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

Or. en
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Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene bepalingen Algemene bepalingen

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 groei2, 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, overeenkomstig de 
opdracht van de betrokken Europese 
structuur- en investeringsfondsen, 
beoordeeld in het licht van de streefdoelen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, en, gelet op 
de omvang van het programma, in 
voorkomend geval tevens in het licht van 
het bruto binnenlands product (bbp) en de 
werkloosheid in het betrokken 
programmagebied.

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 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.

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
interne of externe 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.

4. Alle evaluaties worden volledig
openbaar gemaakt.

4. Alle evaluaties worden openbaar 
gemaakt.

Or. en
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Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ex-ante-evaluaties omvatten een 
beoordeling van:

3. De ex-ante-evaluaties omvatten een 
beoordeling van:

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, met het 
ontwikkelingspotentieel en met de 
ervaring uit eerdere programmaperioden.

b) de interne samenhang van het 
voorgestelde programma of de 
voorgestelde activiteit en de relatie met
andere relevante instrumenten;

b) de interne samenhang van het 
voorgestelde programma of de 
voorgestelde activiteit en de relatie met 
andere relevante instrumenten;

c) de verenigbaarheid van de toewijzing 
van begrotingsmiddelen met de 
doelstellingen van het programma;

c) de verenigbaarheid van de toewijzing 
van begrotingsmiddelen met de 
doelstellingen van het programma;

d) de verenigbaarheid van de geselecteerde 
thematische doelstellingen, de prioriteiten 
en de desbetreffende doelstellingen van de 
programma’s met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, het 
partnerschapscontract en de specifieke 
aanbevelingen per land uit hoofde van 
artikel 121, lid 2, van het Verdrag en de 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde 
van artikel 148, lid 4, van het Verdrag;

d) de verenigbaarheid van de geselecteerde 
thematische doelstellingen, de prioriteiten 
en de desbetreffende doelstellingen van de 
programma's met het gemeenschappelijk 
strategisch kader, de 
partnerschapsovereenkomst en de
relevante, op de nationale 
hervormingsprogramma's gebaseerde
specifieke aanbevelingen per land die zijn 
aangenomen uit hoofde van artikel 121, 
lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en op 
nationaal niveau in voorkomend geval, 
het nationaal hervormingsprogramma;

e) de relevantie en duidelijkheid van de 
voorgestelde programma-indicatoren;

e) de relevantie en duidelijkheid van de 
voorgestelde programma-indicatoren;

f) op welke wijze de verwachte outputs 
zullen bijdragen tot resultaten;

f) op welke wijze de verwachte outputs 
zullen bijdragen tot resultaten;
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g) of de gekwantificeerde streefwaarden 
voor indicatoren realistisch zijn, gezien de 
beoogde steun uit de GSK-fondsen;

g) of de gekwantificeerde streefwaarden 
voor indicatoren realistisch zijn, gezien de 
beoogde steun uit de Europese structuur-
en investeringsfondsen;

h) de redenen voor de voorgestelde 
steunvorm;

h) de redenen voor de voorgestelde 
steunvorm;

i) de toereikendheid van de personele 
middelen en de administratieve capaciteit 
voor het beheer van het programma;

i) de toereikendheid van de personele 
middelen en de administratieve capaciteit 
voor het beheer van het programma;

j) de geschiktheid van de procedures voor 
het toezicht op het programma en voor het 
verzamelen van de gegevens die voor de 
evaluaties vereist zijn;

j) de geschiktheid van de procedures voor 
het toezicht op het programma en voor het 
verzamelen van de gegevens die voor de 
evaluaties vereist zijn;

k) de geschiktheid van de gekozen 
mijlpalen voor het prestatiekader;

k) de geschiktheid van de gekozen 
mijlpalen voor het prestatiekader;

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

l) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om gelijke kansen van 
mannen en vrouwen te bevorderen en elke
discriminatie te voorkomen; in het 
bijzonder met betrekking tot de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap;

m) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen.

m) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen.

m bis) geplande maatregelen om de 
administratieve belasting van 
begunstigden te verminderen.

Or. en

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ex-ante-evaluatie omvat in 
voorkomend geval de voorschriften voor 
strategische milieubeoordeling die zijn 
vastgesteld ter uitvoering van 
Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 

4. Ex-ante-evaluaties omvatten in 
voorkomend geval de voorschriften voor 
strategische milieubeoordeling die zijn 
vastgesteld ter uitvoering van 
Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad van 27 juni 2001 
betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma’s27.

Parlement en de Raad van 27 juni 2001 
betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma’s, waarbij rekening 
wordt gehouden met de behoeften ten 
aanzien van beperking van 
klimaatverandering1.
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.

Or. en

Amendement 161

Voorstel voor een verordening
Artikel 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie tijdens de 
programmeringsperiode

Evaluatie tijdens de 
programmeringsperiode

1. De beheersautoriteit stelt voor elk 
programma een evaluatieplan op en dient 
dit overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften in.

1. De beheersautoriteit of de lidstaat stelt 
voor elk programma een evaluatieplan op, 
dat meer dan één programma kan 
bestrijken. Het plan wordt overeenkomstig 
de fondsspecifieke voorschriften
ingediend.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat geschikte 
evaluatiecapaciteit beschikbaar is.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat geschikte 
evaluatiecapaciteit beschikbaar is.

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 
een 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 zorgt 
de beheersautoriteit 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, en dat daaraan overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften een passend 
gevolg wordt gegeven.

4. De Commissie kan op eigen initiatief 
evaluaties van programma’s uitvoeren.

4. De Commissie kan op eigen initiatief 
evaluaties van programma’s uitvoeren. Zij 
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stelt de beheersautoriteit hiervan in 
kennis; de resultaten worden aan de 
beheersautoriteit toegezonden en aan het 
betrokken toezichtcomité verstrekt.

Or. en

Amendement 162

Voorstel voor een verordening
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ex-postevaluaties worden uitgevoerd 
door de Commissie of door de lidstaten, in 
nauwe samenwerking. In de ex-
postevaluaties 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 
groei. De ex-postevaluaties moeten 
uiterlijk op 31 december 2023 zijn 
voltooid.

De ex-postevaluaties worden uitgevoerd 
door de Commissie of door de lidstaten, in 
nauwe samenwerking met de Commissie.
In de ex-postevaluaties worden, 
overeenkomstig de specifieke vereisten van 
de fondsspecifieke voorschriften, de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van de
Europese structuur- en 
investeringsfondsen onderzocht, alsook 
hun bijdrage tot de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei waarbij 
rekening wordt gehouden met de voor de 
strategie van de Unie vastgestelde 
streefdoelen. De ex-postevaluaties moeten 
uiterlijk op 31 december 2023 zijn 
voltooid.

Voor elk van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen stelt de Commissie 
uiterlijk 31 december 2024 een 
syntheseverslag op met de voornaamste 
conclusies van de ex-postevaluaties.

Or. en
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Amendement 163

Voorstel voor een verordening
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische bijstand op initiatief van de 
Commissie

Technische bijstand op initiatief van de 
Commissie

1. Op initiatief van of namens de 
Commissie kunnen de GSK-fondsen steun 
verlenen voor maatregelen op het gebied 
van voorbereiding, toezicht, 
administratieve en technische bijstand, 
evaluatie, audit en controle die voor de 
uitvoering van deze verordening nodig 
zijn.

1. Op initiatief van of namens de 
Commissie kunnen de Europese structuur-
en investeringsfondsen steun verlenen 
voor maatregelen op het gebied van 
voorbereiding, toezicht, administratieve en 
technische bijstand, evaluatie, audit en 
controle die voor de uitvoering van deze 
verordening nodig zijn.

Dergelijke maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd door:
a) rechtstreeks door de Commissie; of

b) indirect, door andere entiteiten en 
personen dan lidstaten overeenkomstig 
artikel 60 van het Financieel Reglement.

Die maatregelen kunnen onder meer
betrekking hebben op:

Deze maatregelen kunnen met name
betrekking hebben op:

a) ondersteuning voor de voorbereiding en 
beoordeling van projecten, ook door de 
EIB;

a) ondersteuning voor de voorbereiding en 
beoordeling van projecten, ook door de 
EIB;

b) steun voor institutionele versterking en 
vergroting van de administratieve 
capaciteit voor een doeltreffend beheer van 
de GSK-fondsen;

b) steun voor institutionele versterking en 
vergroting van de administratieve 
capaciteit voor een doeltreffend beheer van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen;

c) studies in verband met de rapportage van 
de Commissie over de GSK-fondsen en het 
cohesieverslag;

c) studies in verband met de rapportage van 
de Commissie over de Europese structuur-
en investeringsfondsen en het 
cohesieverslag;

d) maatregelen in verband met analyse, 
beheer, toezicht, uitwisseling van 
informatie en uitvoering van de GSK-
fondsen, alsook maatregelen in verband 
met de uitvoering van controlesystemen en 
technische en administratieve 

d) maatregelen in verband met analyse, 
beheer, toezicht, uitwisseling van 
informatie en uitvoering van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen, alsook 
maatregelen in verband met de uitvoering 
van controlesystemen en technische en 
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ondersteuning; administratieve ondersteuning;
e) evaluaties, verslagen van deskundigen, 
statistieken en studies, ook van algemene 
aard, over de huidige en toekomstige 
concrete acties van de GSK-fondsen, die 
zo nodig ook door de EIB kunnen worden 
uitgevoerd;

e) evaluaties, verslagen van deskundigen, 
statistieken en studies, ook van algemene 
aard, over de huidige en toekomstige 
concrete acties van de Europese structuur-
en investeringsfondsenfondsen, die zo 
nodig ook door de EIB kunnen worden 
uitgevoerd;

f) acties om informatie te verspreiden, de 
totstandkoming van netwerken te 
ondersteunen, communicatieactiviteiten uit 
te voeren, te zorgen voor bewustmaking 
alsook samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen, ook met derde landen, te 
bevorderen. Om doelmatiger met het grote 
publiek te communiceren en de synergie 
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 de public relations ter 
bevordering van de politieke prioriteiten 
van de Europese Unie, voor zover die 
verband houden met de algemene 
doelstellingen van deze verordening;

f) acties om informatie te verspreiden, de 
totstandkoming van netwerken te 
ondersteunen, communicatieactiviteiten uit 
te voeren, te zorgen voor bewustmaking 
alsook samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen, ook met derde landen, te 
bevorderen. Om doelmatiger met het grote 
publiek te communiceren en de synergie 
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 de public relations ter 
bevordering van de politieke prioriteiten 
van de Europese Unie, voor zover die 
verband houden met de algemene 
doelstellingen van deze verordening;

g) het opzetten, doen functioneren en 
onderling koppelen van computersystemen 
voor beheer, toezicht, audit, controle en 
evaluatie;

g) het opzetten, doen functioneren en 
onderling koppelen van computersystemen 
voor beheer, toezicht, audit, controle en 
evaluatie;

h) acties om de evaluatiemethoden te 
verbeteren en informatie over de 
evaluatiepraktijk uit te wisselen;

h) acties om de evaluatiemethoden te 
verbeteren en informatie over de 
evaluatiepraktijk uit te wisselen;

i) acties in verband met audits; i) acties in verband met audits;

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 en grote projecten, waaronder 
gezamenlijke initiatieven met de EIB;

j bis) de verspreiding van goede praktijken 
teneinde lidstaten te helpen bij de 
versterking van de capaciteit van de in 
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artikel 5 bedoelde betrokken partners en 
hun overkoepelende organisaties.

Or. en

Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische bijstand van de lidstaten Technische bijstand van de lidstaten

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 
programmeringsperioden.

1. De Europese structuur- en 
investeringsfondsen 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 kan de Europese 
structuur- en investeringsfondsen
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 deze fondsen te beheren 
en te gebruiken, alsmede acties om de 
capaciteit van betrokken partners te 
vergroten en de uitwisseling van beste 
praktijken tussen hen te verbeteren 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, onder e).  
Deze acties mogen betrekking hebben op 
voorafgaande en latere 
programmeringsperioden.

2. In de fondsspecifieke voorschriften 
kunnen uit de technische bijstand van elk
GSK-fonds gefinancierde acties worden 
toegevoegd of uitgesloten.

2. In de fondsspecifieke voorschriften 
kunnen uit de technische bijstand van elk
Europees structuur- en investeringsfonds
gefinancierde acties worden toegevoegd of 
uitgesloten.

Or. en
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Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk I bis (nieuw) – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere voorschriften inzake steun uit 
de GSK-fondsen voor publiek-private 
partnerschappen

Or. en

Amendement 166

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 54 bis
Publiek-private partnerschappen (PPPs)
Europese structuur- en 
investeringsfondsen kunnen worden 
gebruikt om concrete acties te steunen die 
binnen een PPP-structuur (“concrete 
PPP-actie”) worden uitgevoerd of bedoeld 
zijn om daarbinnen te worden uitgevoerd. 
Dergelijke concrete PPP-acties voldoen 
aan het toepasselijke uniale en nationale 
recht, met name inzake staatssteun en 
overheidsopdrachten.

Or. en
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Amendement 167

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 54 ter
Begunstigden in het kader van concrete 
PPP-acties
1. Met betrekking tot een concrete PPP-
actie, en in afwijking van artikel 2, lid 8, 
kan de begunstigde
a) ofwel de overheidsinstantie zijn die de 
concrete actie inleidt;
b) ofwel een privaatrechtelijke instantie 
volgens het recht van een lidstaat zijn (de 
"private partner") die voor de uitvoering 
van de concrete actie is of zal worden 
gekozen.
2. De overheidsinstantie die de concrete 
actie inleidt, kan voorstellen dat de private 
partner die na goedkeuring van de 
concrete actie zal worden gekozen, de 
begunstigde van de steun uit de GSK-
fondsen is. In dat geval hangt het 
goedkeuringsbesluit af van de 
beheersautoriteit die zich ervan vergewist 
dat de gekozen partner alle 
overeenkomstige verplichtingen van een 
begunstigde uit hoofde van deze 
verordening nakomt en overneemt.
3. De private partner die voor de 
uitvoering van de concrete actie is 
gekozen, kan tijdens de uitvoering als 
begunstigde worden vervangen indien dit
wordt verlangd op grond van de PPP of de 
financieringsovereenkomst tussen de 
private partner en de financiële instelling 
die de concrete actie mee financiert. In 
dat geval wordt de vervangende private 
partner of overheidsinstantie de 
begunstigde, mits de beheersautoriteit zich 
ervan heeft vergewist dat de vervangende 
partner alle overeenkomstige 



PR\937861NL.doc 127/317 PE487.740v04-00

NL

verplichtingen van een begunstigde uit 
hoofde van deze verordening nakomt en 
overneemt.
4. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 142 bij 
gedelegeerde handeling aanvullende 
voorschriften vast te stellen betreffende de 
verandering van de begunstigde en de 
daarmee verband houdende 
verantwoordelijkheden.
5. Een verandering van de begunstigde 
die in overeenstemming is met de in lid 3 
bedoelde toepasselijke voorwaarden en de 
conform lid 4 vastgestelde gedelegeerde 
handeling, wordt niet beschouwd als een 
in artikel 61, lid 1, onder b) bedoelde 
verandering in de aard van de eigendom.

Or. en

Amendement 168

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 54 quater
Steun voor concrete PPP-acties
1. In het geval van een concrete PPP-actie 
waarbij de begunstigde een 
overheidsinstantie is, worden uitgaven die 
door de private partner in het kader van 
een concrete PPP-actie gedaan en betaald 
zijn, in afwijking van artikel 55 lid 2, 
beschouwd als gedaan en betaald door 
een begunstigde en opgenomen in een 
betalingsverzoek aan de Commissie mits 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de begunstigde heeft een PPP-
overeenkomst met een private partner 
gesloten;
b) de beheersautoriteit heeft zich ervan 
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vergewist dat de door de begunstigde 
gedeclareerde uitgaven door de private 
partner zijn betaald en dat de concrete 
actie aan het toepasselijke uniale en 
nationale recht, het progamma en de 
voorwaarden voor steun aan de concrete 
actie voldoet.
2. Betalingen aan begunstigden in 
verband met uitgaven die in een in lid 1 
bedoeld betalingsverzoek zijn opgenomen, 
worden op een geblokkeerde rekening 
gedaan die daartoe op naam van de 
begunstigde is geopend. 
3. De op de in lid 2 bedoelde geblokkeerde 
rekening gezette middelen zullen worden 
gebruikt voor betalingen in het kader van 
de PPP-overeenkomst, met inbegrip van 
betalingen die moeten worden gedaan 
ingeval de PPP-overeenkomst wordt 
beëindigd.
4. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling 
van de in PPP-overeenkomsten op te 
nemen vereisten waaraan minimaal moet 
worden voldaan voor de toepassing van de 
in lid 1 bedoelde afwijking; daartoe 
behoren ook bepalingen die bij 
beëindiging van de PPP-overeenkomst 
moeten worden toegepast en bepalingen 
die moeten zorgen voor een toereikend 
controlespoor.

(Opmerking over artikel 54 quater, lid 1: De gevolgen voor artikel 121, lid 1, onder a), en 
artikel 128, lid 1, zullen later aan bod komen in het kader van de onderhandelingen over het 
gedeelte financieel beheer, om ervoor te zorgen dat deze bepalingen met het onderhavige 
artikel stroken.
(Opmerking over artikel 54 quater, lid 2: Definitie van “escrowrekening” in artikel 2)

Or. en
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Amendement 169

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uitgaven komen voor een bijdrage uit de
GSK-fondsen in aanmerking als zij door de 
begunstigde zijn gedaan en betaald tussen 
de datum van indiening van het programma 
bij de Commissie of als dat eerder is 
1 januari 2014, en 31 december 2022.
Uitgaven komen bovendien alleen voor een 
bijdrage uit het Elfpo en het EFMZV in 
aanmerking als de desbetreffende steun 
tussen 1 januari 2014 en 31 december 2022 
werkelijk betaald is door het betaalorgaan.

2. Uitgaven komen voor een bijdrage uit de
Europese structuur- en 
investeringsfondsen in aanmerking als zij 
door de begunstigde zijn gedaan en betaald
zijn tussen de datum van indiening van het 
programma bij de Commissie, of als dat 
eerder is 1 januari 2014, en 
31 december 2022. Uitgaven komen 
bovendien alleen voor een bijdrage uit het 
Elfpo en het EFMZV in aanmerking als de 
desbetreffende steun tussen 1 januari 2014 
en 31 december 2022 werkelijk betaald is 
door het betaalorgaan.

(Opmerking: Onderwerp van nadere horizontale aanpassing voor N+3.)

Or. en

Amendement 170

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. Dit lid is van toepassing op concrete 
acties die tijdens de uitvoering ervan 
netto-inkomsten genereren en waarop het 
bepaalde in artikel 54, leden 1 tot en met 
6, niet van toepassing is.
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De subsidiabele uitgaven van de concrete 
actie waarvoor medefinanciering uit de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen wordt ontvangen, 
worden uiterlijk op het tijdstip van de door 
de begunstigde ingediende aanvraag voor 
de eindbetaling verminderd met de 
uitsluitend tijdens de uitvoering van de 
concrete actie rechtstreeks gegenereerde 
netto-inkomsten waarmee geen rekening 
is gehouden op het tijdstip van 
goedkeuring van die actie. Indien niet alle 
kosten voor medefinanciering in 
aanmerking komen, worden de netto-
inkomsten verhoudingsgewijs toegerekend 
aan de wel en de niet subsidiabele delen 
van de kosten.
Dit voorschrift in onderhavig lid geldt niet 
voor:
a) technische bijstand,

b) financieringsinstrumenten,

c) terugvorderbare steun die volledig 
terugbetaald moet worden,
d) prijzen

e) concrete acties waarvoor de 
voorschriften inzake staatssteun gelden,
f) concrete acties met overheidssteun in de 
vorm van forfaitaire bedragen of 
standaardschalen van eenheidskosten, op 
voorwaarde dat ex-ante rekening is 
gehouden met de netto-inkomsten, 
g) concrete acties in het kader van een 
gezamenlijk actieplan op voorwaarde dat 
ex-ante rekening is gehouden met de 
netto-inkomsten,
h) concrete acties waarvoor 
steunbedragen of steunpercentages zijn 
vastgesteld in bijlage 1 bij de Elfpo-
verordening, of
i) concrete acties waarvoor de totale 
subsidiabele kosten ten hoogste 50 000 
EUR bedragen.
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Ten behoeve van dit artikel en artikel 54 
worden betalingen die de begunstigde 
ingevolge een contractuele voorwaarde 
ontvangt bij het verbreken van een 
contract tussen de begunstigde en derden 
(contractuele boetes), of die worden 
gedaan naar aanleiding van het feit dat 
een derde die volgens de regels voor 
overheidsopdrachten is gekozen, zijn 
aanbieding intrekt (borgsom), niet als 
inkomsten beschouwd en niet afgetrokken 
van de subsidiabele uitgaven van de 
concrete actie.

Or. en

Amendement 171

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Als uitgaven subsidiabel worden doordat 
een programma wordt gewijzigd, zijn zij 
pas subsidiabel vanaf de datum waarop het 
verzoek tot wijziging bij de Commissie is 
ingediend.

7. Als uitgaven subsidiabel worden doordat 
een programma wordt gewijzigd, zijn zij 
pas subsidiabel vanaf de datum waarop het 
verzoek tot wijziging bij de Commissie is 
ingediend, of, indien artikel 87, lid 11, 
wordt toegepast, vanaf de datum waarop 
het besluit tot wijziging in werking treedt.

De fondsspecifieke voorschriften voor het 
EFMZV kunnen afwijken van de eerste 
alinea.

Schrappen

Or. en



PE487.740v04-00 132/317 PR\937861NL.doc

NL

Amendement 172

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Voor een concrete actie mag steun uit 
een of meer GSK-fondsen en uit andere 
instrumenten van de Unie worden 
ontvangen op voorwaarde dat voor een 
uitgavenpost die in een betalingsverzoek 
voor vergoeding door een van de GSK-
fondsen wordt opgenomen, geen steun 
wordt ontvangen uit een ander Fonds of 
instrument van de Unie, noch uit hetzelfde 
Fonds in het kader van een ander 
programma.

8. Voor een concrete actie kan steun uit een 
of meer Europese structuur- en
investeringsfondsen of uit een of meer 
programma's en uit andere instrumenten 
van de Unie worden ontvangen op 
voorwaarde dat voor een uitgavenpost die 
in een betalingsverzoek voor vergoeding 
door een van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen wordt opgenomen, 
geen steun wordt ontvangen uit een ander 
Fonds of instrument van de Unie, noch uit 
hetzelfde Fonds in het kader van een ander 
programma.

Or. en

Amendement 173

Voorstel voor een verordening
Artikel 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vormen van steun Vormen van steun

De GSK-fondsen worden gebruikt om 
steun te verlenen in de vorm van subsidies, 
prijzen, terugvorderbare bijstand en 
financieringsinstrumenten of een 
combinatie daarvan.

De Europese structuur- en 
investeringsfondsen worden gebruikt om 
steun te verlenen in de vorm van subsidies, 
prijzen, terugvorderbare bijstand en 
financieringsinstrumenten of een 
combinatie daarvan.

In het geval van terugvorderbare bijstand 
wordt de aan de instantie die de steun heeft 
verleend of aan een andere bevoegde 
autoriteit van de lidstaat terugbetaalde 
steun op een afzonderlijke rekening gestort 
en hergebruikt voor hetzelfde doeleinde of 
overeenkomstig de doelstellingen van het 
programma.

In het geval van terugvorderbare bijstand 
wordt de aan de instantie die de steun heeft 
verleend of aan een andere bevoegde 
autoriteit van de lidstaat terugbetaalde 
steun op een afzonderlijke rekening gestort
of met behulp van boekhoudkundige 
codes afgezonderd en hergebruikt voor 
hetzelfde doeleinde of overeenkomstig de 
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doelstellingen van het programma.

Or. en

Amendement 174

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Subsidievormen Subsidievormen en terugvorderbare 
bijstand

Or. en

Amendement 175

Voorstel voor een verordening
Artikel 57  – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Subsidies kunnen in de volgende vormen 
worden verleend:

1. Subsidies en terugvorderbare bijstand
kunnen in de volgende vormen worden 
verleend:

Or. en

Amendement 176

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1, onder b), c) en d), bedoelde 
bedragen worden vastgesteld op grond 
van:

4. De in lid 1, onder b), c) en d), bedoelde 
bedragen worden vastgesteld op één van 
de hierna genoemde manieren:

a) een eerlijke, billijke en controleerbare 
berekeningsmethode op basis van:

a) een eerlijke, billijke en controleerbare 
berekeningsmethode op basis van:

i) statistische gegevens of andere i) statistische gegevens of andere 
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objectieve informatie; of objectieve informatie; of
ii) de gecontroleerde historische gegevens 
van individuele begunstigden of de 
toepassing van hun gebruikelijke 
kostenberekeningsmethoden;

ii) de gecontroleerde historische gegevens 
van individuele begunstigden; of

ii bis) de toepassing van de gebruikelijke 
kostenberekeningsmethoden van 
individuele begunstigden;

b) methoden en overeenkomstige schalen 
van eenheidskosten, forfaitaire bedragen en 
vaste percentages die van toepassing zijn 
voor beleidsmaatregelen van de Unie voor 
soortgelijke soorten concrete acties en 
begunstigden;

b) conform de voorschriften voor de 
toepassing van overeenkomstige schalen 
van eenheidskosten, forfaitaire bedragen en 
vaste percentages die van toepassing zijn 
voor beleidsmaatregelen van de Unie voor 
soortgelijke soorten concrete acties en 
begunstigden;

c) methoden en overeenkomstige schalen 
van eenheidskosten, forfaitaire bedragen en 
vaste percentages die worden toegepast op 
grond van regelingen voor volledig door de 
lidstaat gefinancierde subsidies voor 
soortgelijke soorten concrete acties en 
begunstigden;

c) conform de voorschriften voor de 
toepassing van overeenkomstige schalen 
van eenheidskosten, forfaitaire bedragen en 
vaste percentages die worden toegepast op 
grond van regelingen voor volledig door de 
lidstaat gefinancierde subsidies voor 
soortgelijke soorten concrete acties en 
begunstigden;

d) in deze verordening of de 
fondsspecifieke voorschriften vastgestelde 
percentages.

d) in deze verordening of de 
fondsspecifieke voorschriften vastgestelde 
percentages.

Or. en

Amendement 177

Voorstel voor een verordening
Artikel 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Forfaitaire financiering van de indirecte 
kosten voor subsidies

Forfaitaire financiering van de indirecte 
kosten en personeelskosten voor subsidies 
en terugvorderbare bijstand

Wanneer de uitvoering van een concrete 
actie indirecte kosten oplevert, mogen zij 
op een van de volgende manieren als vast 
percentage worden berekend:

1. Wanneer de uitvoering van een concrete 
actie indirecte kosten oplevert, mogen zij 
op een van de volgende manieren als vast 
percentage worden berekend:
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a) een vast percentage van maximaal 20 %
van de subsidiabele directe kosten, waarbij
het percentage wordt berekend volgens een 
eerlijke, billijke en controleerbare methode 
of volgens een methode die wordt 
toegepast op grond van regelingen voor 
volledig door de lidstaat gefinancierde 
subsidies voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden;

a) een vast percentage van maximaal 25 %
van de subsidiabele directe kosten, mits het 
percentage wordt berekend volgens een 
eerlijke, billijke en controleerbare methode 
of volgens een methode die wordt 
toegepast op grond van regelingen voor 
volledig door de lidstaat gefinancierde 
subsidies voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden;

b) een vast percentage van maximaal 15 % 
van de subsidiabele directe 
personeelskosten;

b) een vast percentage van maximaal 15 % 
van de subsidiabele directe 
personeelskosten waarbij het niet aan de 
lidstaat is te berekenen welk percentage 
van toepassing is;

c) een vast percentage dat wordt toegepast 
op de subsidiabele directe kosten op basis 
van bestaande methoden en 
overeenkomstige percentages, die van 
toepassing zijn voor beleidsmaatregelen 
van de Unie voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden.

c) een vast percentage dat wordt toegepast 
op de subsidiabele directe kosten op basis 
van bestaande methoden en 
overeenkomstige percentages, die van 
toepassing zijn voor beleidsmaatregelen 
van de Unie voor soortgelijke soorten 
concrete acties en begunstigden.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de vaststelling 
van het vaste percentage en de methoden 
daarvoor, als bedoeld onder c).

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de vaststelling 
van het vaste percentage en de methoden 
daarvoor, als bedoeld onder c).

1 bis. Om de personeelskosten die gepaard 
gaan met de uitvoering van een concrete 
actie te bepalen, mag het uurloon worden 
berekend door het meest recente bruto 
jaarcijfer inzake tewerkstellingskosten te 
delen door 1720 uren.

Or. en

Amendement 178

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke subsidiabiliteitsvoorschriften 
voor subsidies

Specifieke subsidiabiliteitsvoorschriften 
voor subsidies en terugvorderbare bijstand
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Or. en

Amendement 179

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) bij verstrekking van grond of onroerend 
goed kan een contante betaling worden 
gedaan met het oog op een 
huurovereenkomst voor een nominaal 
bedrag per jaar dat niet meer bedraagt dat 
een enkele eenheid van de valuta van de 
betreffende lidstaat. De waarde van de 
grond of het onroerend goed moet worden
gecertificeerd door een onafhankelijke 
gekwalificeerde deskundige of een hiertoe 
gemachtigde officiële instantie en bedraagt 
niet meer dan de in lid 3, onder b), 
bedoelde bovengrens;

Or. en

Amendement 180

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De volgende kosten komen niet voor een 
bijdrage uit de GSK-fondsen in 
aanmerking:

3. De volgende kosten komen niet in 
aanmerking voor een bijdrage uit de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen of van de 
10 miljard EUR die van het Cohesiefonds 
naar de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen overgedragen 
wordt:

a) debetrente; a) debetrente, behalve voor subsidies 
verleend in de vorm van een rentesubsidie 
of een subsidie voor 
garantievergoedingen;
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b) de aankoop van niet-bebouwde en 
bebouwde grond als dit bedrag meer dan 
10 % van de totale subsidiabele uitgaven 
van de betrokken concrete actie uitmaakt. 
In uitzonderlijke, naar behoren 
gemotiveerde gevallen kan een hoger 
percentage worden toegestaan voor 
concrete acties ten behoeve van 
milieubehoud;

b) de aankoop van niet-bebouwde en 
bebouwde grond als dit bedrag meer dan 
10 % van de totale subsidiabele uitgaven 
van de betrokken concrete actie uitmaakt. 
Voor verwaarloosde gebieden en 
voormalige industriezones met 
woongebouwen wordt deze grens 
opgetrokken tot 15 %. In uitzonderlijke, 
naar behoren gemotiveerde gevallen kan 
een overschrijding van de bovengenoemde 
percentages worden toegestaan voor 
concrete acties ten behoeve van 
milieubehoud;

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), behalve indien deze krachtens de 
nationale btw-wetgeving niet
terugvorderbaar is.

Or. en

Amendement 181

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, 
bedraagt niet meer dan 15 % van de steun 
uit het EFRO, het Cohesiefonds en het 
EFMZV op het niveau van de prioriteit en 
niet meer dan 5 % van de steun uit het 
Elfpo op het niveau van het programma;

Or. en
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Amendement 182

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uitgaven voor concrete acties die
betrekking hebben op promotieactiviteiten, 
mogen buiten de Unie worden gedaan, mits 
aan de voorwaarden in lid 2, onder a), en 
de verplichtingen in verband met beheer, 
controle en audit van de concrete actie 
wordt voldaan.

3. Uitgaven voor concrete acties die 
betrekking hebben op technische bijstand 
of promotieactiviteiten mogen buiten de 
Unie worden gedaan, mits aan de 
voorwaarden in lid 2, onder a), en de 
verplichtingen in verband met beheer, 
controle en audit van de concrete actie 
wordt voldaan.

Or. en

Amendement 183

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als een concrete actie een investering in
infrastructuur of een productieve 
investering omvat, wordt de bijdrage uit de 
GSK-fondsen terugbetaald wanneer binnen 
vijf jaar na de eindbetaling aan de 
begunstigde of in voorkomend geval 
binnen een in de voorschriften betreffende 
staatssteun gestelde termijn ten aanzien van 
deze concrete actie:

1. Als een concrete actie een investering in 
infrastructuur of een productieve 
investering omvat, wordt de bijdrage uit de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen terugbetaald wanneer 
binnen vijf jaar na de eindbetaling aan de 
begunstigde of in voorkomend geval 
binnen een in de voorschriften betreffende 
staatssteun gestelde termijn ten aanzien van 
deze concrete actie:

a) een productieactiviteit wordt beëindigd 
of verplaatst;

a) een productieactiviteit wordt beëindigd 
of verplaatst naar een locatie buiten het 
programmagebied; of

b) een verandering in de aard van de 
eigendom van een 
infrastructuurvoorziening plaatsvindt 
waardoor een onderneming of een 
overheidsinstantie een onrechtmatig 

b) een verandering in de aard van de 
eigendom van een 
infrastructuurvoorziening plaatsvindt 
waardoor een onderneming of een 
overheidsinstantie een onrechtmatig 
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voordeel behaalt; of voordeel behaalt; of
c) een substantiële verandering in de aard, 
de doelstellingen of de 
uitvoeringsvoorwaarden plaatsvindt 
waardoor de oorspronkelijke doelstellingen 
worden ondermijnd.

c) een substantiële verandering in de aard, 
de doelstellingen of de 
uitvoeringsvoorwaarden plaatsvindt 
waardoor de oorspronkelijke doelstellingen 
worden ondermijnd.

De onverschuldigd voor de concrete actie 
betaalde bedragen worden door de lidstaat 
teruggevorderd.

De onverschuldigd voor de concrete actie 
betaalde bedragen worden door de lidstaat 
teruggevorderd naar rato van de periode 
waarvoor niet aan de vereisten is voldaan.

De lidstaten mogen de in de eerste alinea 
vastgestelde termijn verkorten tot drie jaar 
bij behoud van investeringen of door het 
mkb gecreëerde banen.

Or. en

Amendement 184

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als een concrete actie een 
investering in infrastructuur of een 
productieve investering omvat, wordt de 
bijdrage uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen terugbetaald wanneer 
de productieactiviteit binnen tien jaar na 
de eindbetaling aan de begunstigde wordt 
verplaatst naar een locatie buiten de Unie. 
Deze bepaling geldt niet als de 
begunstigde tot het mkb behoort. Indien 
de bijdrage uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen de vorm van 
staatssteun aanneemt, wordt de periode 
van tien jaar vervangen door de uit 
hoofde van de voorschriften inzake 
staatssteun toepasselijke termijn.

Or. en
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Amendement 185

Voorstel voor een verordening
Artikel 62  – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beheers- en controlesystemen moeten
voorzien in:

Beheers- en controlesystemen moeten 
overeenkomstig artikel 4, lid 8, voorzien 
in:

Or. en

Amendement 186

Voorstel voor een verordening
Artikel 62  – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de voorkoming, opsporing en correctie 
van onregelmatigheden, waaronder fraude, 
en de terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, vermeerderd met 
eventuele rente.

h) de voorkoming, opsporing en correctie 
van onregelmatigheden, waaronder fraude, 
en de terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, vermeerderd met 
eventuele rente wegens laattijdige 
betaling.

Or. en

Amendement 187

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 62 bis

Verantwoordelijkheden in het kader van 
gedeeld beheer
Uit hoofde van het beginsel van gedeeld 
beheer zijn de lidstaten en de Commissie 
overeenkomstig hun in deze verordening 
vastgestelde respectieve 
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verantwoordelijkheden en de 
fondsspecifieke voorschriften 
verantwoordelijk voor het beheer en de 
controle van programma's.

Or. en

Amendement 188

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten vervullen de verplichtingen
in verband met beheer, controle en audit en 
nemen de verantwoordelijkheden op zich 
die zijn neergelegd in de voorschriften 
voor gedeeld beheer, zoals opgenomen in 
het Financieel Reglement en de 
fondsspecifieke voorschriften. In 
overeenstemming met het beginsel van 
gedeeld beheer zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor het beheer en de 
controle van de programma's.

1. De lidstaten vervullen de verplichtingen 
in verband met beheer, controle en audit en 
nemen de verantwoordelijkheden op zich 
die zijn neergelegd in de voorschriften 
voor gedeeld beheer, zoals opgenomen in 
het Financieel Reglement en de 
fondsspecifieke voorschriften.

Or. en

Amendement 189

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat hun 
beheers- en controlesystemen voor 
programma's overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften worden 
opgezet en dat de systemen doeltreffend 
functioneren.

2. De lidstaten waarborgen dat hun 
beheers- en controlesystemen voor 
programma's overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften worden 
opgezet en dat deze systemen doeltreffend 
functioneren.

Or. en
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Amendement 190

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen een procedure vast 
voor onafhankelijk onderzoek en
afhandeling van klachten in verband met 
de selectie of uitvoering van de concrete 
acties waarvoor medefinanciering uit de 
GSK-fondsen wordt ontvangen en passen 
die procedure toe. De lidstaten brengen op 
verzoek aan de Commissie verslag uit van
de resultaten van deze onderzoeken.

3. De lidstaten voorzien in doeltreffende 
regelingen voor de behandeling van 
klachten in verband met de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. De 
lidstaten zijn, overeenkomstig hun 
institutioneel en juridisch kader, 
verantwoordelijk voor de reikwijdte, de 
regels en de procedures betreffende 
dergelijke regelingen. Op verzoek van de 
Commissie onderzoeken de lidstaten bij de 
Commissie neergelegde klachten die 
onder het toepassingsgebied van hun 
regelingen vallen. De lidstaten lichten de 
Commissie op verzoek in over de 
resultaten van de onderzoeken.

Or. en

Amendement 191

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II – Artikel 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK II
Accreditatie en beheers- en controle-
instanties

Schrappen

Artikel 64 Schrappen
Accreditatie en coördinatie Schrappen
1. Overeenkomstig [artikel 56, lid 3,] van 
het Financieel Reglement wordt elke 
instantie die verantwoordelijk is voor het 
beheer en de controle van uitgaven uit de 
GSK-fondsen, bij formeel besluit van een 
accreditatie-autoriteit op ministerieel 

Schrappen
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niveau geaccrediteerd.
2. De accreditatie wordt verleend op 
voorwaarde dat de instantie voldoet aan 
de in de fondsspecifieke voorschriften 
vastgelegde accreditatiecriteria 
betreffende interne opzet, 
controleactiviteiten, voorlichting en 
communicatie, en toezicht.

Schrappen

3. De accreditatie wordt gebaseerd op een 
advies van een onafhankelijke 
auditinstantie die beoordeelt of de 
instantie aan de accreditatiecriteria 
voldoet. De onafhankelijke auditinstantie 
voert haar werkzaamheden volgens 
internationaal aanvaarde auditnormen 
uit. 

Schrappen

4. De accreditatie-autoriteit controleert de 
geaccrediteerde instantie en trekt de 
accreditatie bij formeel besluit in als niet 
meer aan een of meer accreditatiecriteria 
wordt voldaan, tenzij de instantie binnen 
een door de accreditatie-autoriteit aan de 
hand van de ernst van het probleem te 
bepalen voorwaardelijke termijn de 
nodige corrigerende maatregelen neemt. 
Wanneer de accreditatie-autoriteit een 
voorwaardelijke termijn voor een 
geaccrediteerde instantie of een besluit tot 
intrekking vaststelt, stelt zij de Commissie 
daarvan onmiddellijk in kennis.

Schrappen

5. De lidstaat kan een coördinerende 
instantie aanwijzen die tot taak heeft 
contact met de Commissie te houden en 
informatie aan de Commissie te 
verstrekken, te bevorderen dat de 
voorschriften van de Unie op 
geharmoniseerde wijze worden toegepast, 
een syntheseverslag met een nationaal 
overzicht van alle beheersverklaringen en 
auditoordelen op te stellen en de 
uitvoering van corrigerende maatregelen 
voor tekortkomingen van algemene aard 
te coördineren.

Schrappen

6. Onverminderd de fondsspecifieke 
voorschriften, zijn de krachtens lid 1 te 

Schrappen
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accrediteren instanties:
a) voor het EFRO, het ESF, het 
Cohesiefonds en het EFMZV: de 
beheersautoriteiten en, in voorkomend 
geval, de certificeringsautoriteiten;

Schrappen

b) voor het Elfpo: de betaalorganen. Schrappen

Or. en

Amendement 192

Voorstel voor een verordening
Artikel 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de Commissie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de Commissie

1. Op basis van de beschikbare informatie, 
met inbegrip van de accreditatieprocedure, 
de jaarlijkse beheersverklaring, de 
jaarlijkse controleverslagen, het jaarlijkse 
auditoordeel, het jaarverslag over de 
uitvoering en de door instanties van de 
lidstaten en de Unie uitgevoerde audits, 
gaat de Commissie na of de lidstaten 
beheers- en controlesystemen hebben 
opgezet die aan deze verordening en de 
fondsspecifieke voorschriften voldoen en 
of die systemen tijdens de uitvoering van 
de programma's doeltreffend functioneren.

1. Op basis van de beschikbare informatie, 
met inbegrip van informatie over de 
aanwijzing van organen die 
verantwoordelijk zijn voor beheer en 
controle, de documenten die ieder jaar 
worden geleverd door de aangewezen 
organen krachtens artikel 59, lid 5, van 
het Financieel Reglement,
controleverslagen, jaarverslagen over de 
uitvoering en de door instanties van de 
lidstaten en de Unie uitgevoerde audits, 
gaat de Commissie na of de lidstaten 
beheers- en controlesystemen hebben 
opgezet die aan deze verordening en de 
fondsspecifieke voorschriften voldoen en 
of die systemen tijdens de uitvoering van 
de programma's doeltreffend functioneren.

2. Onverminderd de door de lidstaten 
uitgevoerde audits, kunnen ambtenaren van 
de Commissie of gemachtigde 
vertegenwoordigers van de Commissie na 
behoorlijke voorafgaande kennisgeving 
audits of controles ter plaatse verrichten. 
Bij deze audits of controles kan het in het 
bijzonder gaan om een verificatie van de 
doeltreffende werking van de beheers- en 

2. Onverminderd de door de lidstaten 
uitgevoerde audits, kunnen ambtenaren van 
de Commissie of gemachtigde 
vertegenwoordigers van de Commissie na 
een voorafgaande kennisgeving van ten 
minste tien werkdagen, behalve in 
dringende gevallen, waarvoor geen 
kennisgeving vereist is, audits of controles 
ter plaatse verrichten. Bij deze audits of 
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controlesystemen voor een programma of 
een deel ervan, concrete acties en een 
beoordeling van het goede financiële 
beheer van concrete acties of programma's. 
Aan deze audits mogen ambtenaren of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
lidstaat deelnemen.

controles kan het in het bijzonder gaan om 
een verificatie van de doeltreffende 
werking van de beheers- en 
controlesystemen voor een programma of 
een deel ervan, concrete acties en een 
beoordeling van het goede financiële 
beheer van concrete acties of programma's. 
Aan deze audits mogen ambtenaren of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
lidstaat deelnemen.

Ambtenaren van de Commissie of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
Commissie die naar behoren bevoegd zijn 
tot het verrichten van audits ter plaatse, 
krijgen inzage in alle gegevens, 
documenten en metagegevens over de door 
de GSK-fondsen gesteunde concrete acties, 
ongeacht de aard van de drager, of tot de 
beheers- en controlesystemen. De lidstaten 
verstrekken de Commissie op verzoek 
kopieën van deze gegevens, documenten 
en metagegevens.

Ambtenaren van de Commissie of 
gemachtigde vertegenwoordigers van de 
Commissie die naar behoren bevoegd zijn 
tot het verrichten van audits of controles
ter plaatse, krijgen inzage in alle 
noodzakelijke gegevens, documenten en 
metagegevens over de door de Europese 
structuur- en investeringsfondsen
gesteunde concrete acties, ongeacht de aard 
van de drager, of tot de beheers- en 
controlesystemen. De lidstaten verstrekken 
de Commissie op verzoek kopieën van 
deze gegevens, documenten en 
metagegevens.

De in dit lid beschreven bevoegdheden 
doen niet af aan de toepassing van de 
nationale bepalingen die bepaalde 
handelingen voorbehouden aan bij 
nationaal recht specifiek aangewezen 
ambtenaren. Ambtenaren en gemachtigde 
vertegenwoordigers van de Commissie 
nemen onder meer niet deel aan 
huiszoekingen of aan de formele 
ondervraging van verdachten 
overeenkomstig het nationale recht. Zij 
hebben evenwel inzage in de aldus 
verkregen informatie.

De in dit lid beschreven bevoegdheden 
doen niet af aan de toepassing van de 
nationale bepalingen die bepaalde 
handelingen voorbehouden aan bij 
nationaal recht specifiek aangewezen 
ambtenaren. Ambtenaren en gemachtigde 
vertegenwoordigers van de Commissie 
nemen onder meer niet deel aan 
huiszoekingen of aan de formele 
ondervraging van verdachten 
overeenkomstig het nationale recht. Zij 
hebben evenwel inzage in de aldus 
verkregen informatie, onverminderd de 
bevoegdheden van nationale rechtbanken 
en met volledige inachtneming van de 
grondrechten van de betrokken 
rechtssubjecten.

3. De Commissie kan verlangen dat een 
lidstaat de nodige maatregelen neemt om 
de doeltreffende werking van zijn beheers-
en controlesystemen of de juistheid van de 
uitgaven overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften te 

3. De Commissie kan verlangen dat een 
lidstaat de nodige maatregelen neemt om 
de doeltreffende werking van zijn beheers-
en controlesystemen of de juistheid van de 
uitgaven overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften te 
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waarborgen. waarborgen.

4. De Commissie kan verlangen dat een 
lidstaat onderzoek doet naar een bij de 
Commissie ingediende klacht in verband 
met de selectie of uitvoering van concrete 
acties waarvoor medefinanciering uit de 
GSK-fondsen wordt ontvangen of de 
werking van het beheers- en 
controlesysteem.

Schrappen

Or. en

Amendement 193

Voorstel voor een verordening
Titel IX

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

FINANCIEEL BEHEER, 
GOEDKEURING VAN REKENINGEN 
EN FINANCIËLE CORRECTIES, 
VRIJMAKING

FINANCIEEL BEHEER, ONDERZOEK 
EN GOEDKEURING VAN 
REKENINGEN EN FINANCIËLE 
CORRECTIES, VRIJMAKING

Or. en

Amendement 194

Voorstel voor een verordening
Artikel 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gemeenschappelijke voorschriften voor 
betalingen

Gemeenschappelijke voorschriften voor 
betalingen

1. Betalingen van de Commissie voor de 
bijdragen uit de GSK-fondsen aan elk 
programma worden verricht 
overeenkomstig de begrotingskredieten en 
onder voorbehoud van de beschikbaarheid 
van begrotingsmiddelen. Elke betaling 
wordt afgeboekt op de oudste openstaande 
vastleggingen van het betrokken Fonds.

1. Betalingen van de Commissie voor de 
bijdragen uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen aan elk programma 
worden verricht overeenkomstig de 
begrotingskredieten en onder voorbehoud 
van de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen. Elke betaling wordt 
afgeboekt op de oudste openstaande 
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vastleggingen van het betrokken Fonds.

2. De betalingen gebeuren in de vorm van 
een voorfinanciering, tussentijdse 
betalingen, eventuele betalingen van het 
jaarlijkse saldo en een betaling van het 
eindsaldo.

2. De betalingen gebeuren in de vorm van 
een voorfinanciering, tussentijdse 
betalingen en een betaling van het 
eindsaldo.

3. Voor de in artikel 57, lid 1, onder b), c) 
en d), bedoelde vormen van steun worden 
de aan de begunstigde betaalde bedragen
als subsidiabele uitgaven beschouwd.

3. Voor de in artikel 57, lid 1, onder b), c) 
en d), artikel 58 en artikel 59 bedoelde 
vormen van steun worden de volgens de 
toepasselijke grondslag berekende kosten
als subsidiabele uitgaven beschouwd.

Or. en

Amendement 195

Voorstel voor een verordening
Artikel 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gemeenschappelijke voorschriften voor de 
berekening van tussentijdse betalingen, 
eventuele betalingen van het jaarlijkse 
saldo en de betaling van het eindsaldo

Gemeenschappelijke bepalingen 
betreffende de berekening van de 
tussentijdse betalingen en de betaling van 
het eindsaldo.

De fondsspecifieke voorschriften bevatten 
bepalingen voor de berekening van de 
bedragen die worden vergoed als 
tussentijdse betaling, eventuele betaling 
van het jaarlijkse saldo en betaling van het 
eindsaldo. Deze bedragen worden berekend 
door toepassing van het specifieke 
medefinancieringspercentage dat op de 
subsidiabele uitgaven van toepassing is.

De fondsspecifieke regelgeving bevat 
bepalingen voor de berekening van de 
bedragen die worden vergoed als 
tussentijdse betaling en als betaling van het 
eindsaldo. Deze bedragen worden berekend 
door toepassing van het specifieke 
medefinancieringspercentage dat op de 
subsidiabele uitgaven van toepassing is.

Or. en
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Amendement 196

Voorstel voor een verordening
Artikel 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bedragen die worden vermeld in 
programma's die door de lidstaten worden 
ingediend, in uitgavenramingen, in 
uitgavenstaten, in betalingsverzoeken en in 
jaarrekeningen en de uitgaven die worden 
vermeld in de jaarverslagen en het 
eindverslag over de uitvoering, luiden in 
euro's.

De bedragen die worden vermeld in 
programma's die door de lidstaten worden 
ingediend, in uitgavenramingen, in 
uitgavenstaten, in betalingsverzoeken, in 
rekeningen en in de uitgaven die worden 
vermeld in de jaarverslagen en het 
eindverslag over de uitvoering, luiden in 
euro's.

Or. en

Amendement 197

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voorfinanciering wordt uitsluitend 
gebruikt om betalingen aan begunstigden 
ter uitvoering van het programma te 
verrichten. Zij wordt hiertoe onverwijld 
aan de verantwoordelijke instantie ter 
beschikking gesteld.

2. De initiële voorfinanciering wordt 
uitsluitend gebruikt voor betalingen aan 
begunstigden ter uitvoering van het 
programma. Zij wordt hiertoe onverwijld 
aan de verantwoordelijke instantie ter 
beschikking gesteld.

Or. en

Amendement 198

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gedelegeerde ordonnateur in de zin 
van het Financieel Reglement kan de 
termijn voor een aanvraag betreffende een 
tussentijdse betaling maximaal negen

1. De gedelegeerde ordonnateur in de zin 
van het Financieel Reglement kan de 
termijn voor een aanvraag betreffende een 
tussentijdse betaling maximaal zes
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maanden uitstellen als: maanden uitstellen als:
a) er op basis van door een auditinstantie 
van de lidstaat of van de Unie verstrekte 
informatie aanwijzingen zijn voor 
significante tekortkomingen in de werking 
van het beheers- en controlesysteem;

a) er op basis van door een auditinstantie 
van de lidstaat of van de Unie verstrekte 
informatie duidelijke aanwijzingen zijn 
voor significante tekortkomingen in de 
werking van het beheers- en 
controlesysteem;

b) de gedelegeerde ordonnateur 
aanvullende verificaties moet verrichten 
naar aanleiding van te zijner kennis 
gekomen informatie die hem doet 
vermoeden dat uitgaven in een 
betalingsverzoek verband houden met een 
onregelmatigheid met ernstige financiële 
gevolgen;

b) de gedelegeerde ordonnateur 
aanvullende verificaties moet verrichten 
naar aanleiding van te zijner kennis 
gekomen informatie die hem doet 
vermoeden dat uitgaven in een 
betalingsverzoek verband houden met een 
onregelmatigheid met ernstige financiële 
gevolgen;

c) een van de krachtens artikel 75, lid 1,
vereiste documenten niet is ingediend.

c) een van de krachtens artikel 59, lid 5, 
van het Financieel Reglement vereiste 
documenten niet is ingediend.

De lidstaat kan ermee instemmen dat de 
duur van de onderbreking met drie 
maanden wordt verlengd.

De fondsspecifieke voorschriften voor het 
EFMZV kunnen bijkomende 
rechtsgronden vormen voor het uitstel van 
betalingen wanneer een lidstaat zijn 
verplichtingen uit hoofde van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid niet is 
nagekomen.

Schrappen

(Opmerking: de schrapping moet worden herzien in het licht van de overeenkomst over het 
gewijzigde voorstel voor een gemeenschappelijke verordening, waarbij er sprake is van een 
wijziging betreffende het EFMZV.)

Or. en

Amendement 199

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gedelegeerde ordonnateur kan het 
uitstel beperken tot het deel van de 

2. De gedelegeerd ordonnateur beperkt de 
onderbreking tot het deel van de uitgaven 
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uitgaven waarop de betalingsaanvraag 
betrekking heeft waarvoor de in lid 1 
bedoelde elementen gelden. De 
gedelegeerde ordonnateur stelt de lidstaat 
en de beheersautoriteit onmiddellijk in 
kennis van de reden voor het uitstel en 
verzoekt hen de nodige maatregelen te 
nemen. De gedelegeerde ordonnateur 
beëindigt het uitstel zodra de nodige 
maatregelen zijn genomen.

waarop de betalingsaanvraag betrekking 
heeft waarvoor de in lid 1 bedoelde 
elementen gelden, tenzij niet kan worden 
uitgemaakt om welk deel van de uitgaven 
het gaat. De gedelegeerd ordonnateur stelt 
de lidstaat en de beheersautoriteit 
onmiddellijk schriftelijk in kennis van de 
reden voor het uitstel en verzoekt hen de 
nodige maatregelen te nemen. De 
gedelegeerde ordonnateur beëindigt het 
uitstel zodra de nodige maatregelen zijn 
genomen.

Or. en

Amendement 200

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Goedkeuring van rekeningen en financiële 
correcties

Onderzoek en goedkeuring van de 
rekeningen

Or. en

Amendement 201

Voorstel voor een verordening
Artikel 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 75 Schrappen
Indiening van informatie
1. Uiterlijk op 1 februari van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar 
dient de lidstaat overeenkomstig 
[artikel 56] van het Financieel Reglement 
de volgende documenten en informatie bij 
de Commissie in:
a) de gecertificeerde jaarrekeningen van 
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de betrokken instanties die 
overeenkomstig artikel 64 zijn 
geaccrediteerd;
b) de beheersverklaring betreffende de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de jaarrekeningen, de 
goede werking van de interne 
controlesystemen, de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen en de eerbiediging van het 
beginsel van goed financieel beheer;
c) een samenvattend verslag van alle 
beschikbare verrichte audits en controles, 
met een analyse van vastgestelde 
tekortkomingen met een systemisch of 
repetitief karakter en met opgave van de 
reeds genomen of geplande corrigerende 
maatregelen;
d) een auditoordeel door de aangewezen 
onafhankelijke auditinstantie over de 
beheersverklaring betreffende de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de jaarrekeningen, de 
goede werking van de interne 
controlesystemen, de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen en de eerbiediging van het 
beginsel van goed financieel beheer, 
vergezeld van een controleverslag met de 
bevindingen van de uitgevoerde audits 
voor het boekjaar waarop het advies 
betrekking heeft.
2. Op verzoek van de Commissie verstrekt 
de lidstaat de Commissie nadere 
informatie. Als een lidstaat niet binnen de 
door de Commissie gestelde termijn de 
verlangde informatie verstrekt, kan de 
Commissie haar besluit over de 
goedkeuring van de rekeningen nemen op 
basis van de informatie waarover zij 
beschikt.
3. Uiterlijk op [15 februari] van het jaar 
volgend op het einde van het boekjaar 
dient de lidstaat overeenkomstig 
[artikel 56, lid 5,] laatste alinea, van het 
Financieel Reglement een syntheseverslag 
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bij de Commissie in.

Or. en

Amendement 202

Voorstel voor een verordening
Artikel 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Goedkeuring van rekeningen Termijn voor het onderzoek en de
goedkeuring van de rekeningen door de 
Commissie

1. Uiterlijk op 30 april van het jaar volgend 
op het einde van het boekjaar besluit de 
Commissie, overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften, over de 
goedkeuring van de rekeningen van de 
desbetreffende instanties die 
overeenkomstig artikel 64 voor elk 
programma zijn geaccrediteerd. Het 
besluit inzake goedkeuring van de 
rekeningen betreft de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van 
de ingediende jaarrekeningen en laat 
eventuele latere financiële correcties 
onverlet.

1. Uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend 
op het einde van het boekjaar past de 
Commissie overeenkomstig artikel 59, 
lid 6, van het Financieel Reglement de 
procedures voor het onderzoek en de 
goedkeuring van de rekeningen toe en 
deelt zij de lidstaat mee of zij de 
rekeningen overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften beschouwt 
als volledig, nauwkeurig en waarachtig.

2. De procedures voor de jaarlijkse
goedkeuring van de rekeningen worden 
vastgesteld in de fondsspecifieke 
voorschriften.

Schrappen

Or. en
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Amendement 203

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

FINANCIËLE CORRECTIES

Or. en

Amendement 204

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verricht financiële 
correcties door de bijdrage van de Unie aan 
een programma geheel of gedeeltelijk in te 
trekken en bedragen van de lidstaat terug te 
vorderen om uitgaven die in strijd met het 
toepasselijke recht van de Unie en 
nationale recht zijn verricht, van 
financiering door de Unie uit te sluiten, 
ook in verband met door de Commissie of 
de Europese Rekenkamer vastgestelde
tekortkomingen in de beheers- en 
controlesystemen van lidstaten.

1. De Commissie verricht financiële 
correcties door de bijdrage van de Unie aan 
een programma geheel of gedeeltelijk in te 
trekken en bedragen van de lidstaat terug te 
vorderen om uitgaven die in strijd met het 
toepasselijke recht van de Unie en 
nationale recht zijn verricht, van 
financiering door de Unie uit te sluiten, 
ook in verband met tekortkomingen in de 
beheers- en controlesystemen van lidstaten 
die zijn vastgesteld door de Commissie of 
de Europese Rekenkamer of die zijn 
vastgesteld door de lidstaat, maar 
waarvoor de lidstaat in kwestie geen 
adequate correctie heeft uitgevoerd.

Or. en

Amendement 205

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie houdt bij haar besluit 
over de hoogte van de financiële correctie 

3. De Commissie neemt bij haar besluit 
over de hoogte van de financiële correctie 
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uit hoofde van lid 1 rekening met de aard 
en de ernst van de inbreuk op het 
toepasselijke recht van de Unie of 
nationale recht, alsook met de financiële 
gevolgen voor de begroting van de Unie.

uit hoofde van lid 1 het 
proportionaliteitsbeginsel in acht door
rekening te houden met de aard en de ernst 
van de inbreuk op het toepasselijke recht, 
alsook met de financiële gevolgen voor de 
begroting van de Unie. De Commissie 
houdt het Europees Parlement op de 
hoogte van haar besluiten met betrekking 
tot de toepassing van financiële correcties.

Or. en

Amendement 206

Voorstel voor een verordening
Artikel 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle programma's worden onderworpen 
aan een vrijmakingsprocedure die wordt 
vastgesteld volgens het beginsel dat de aan 
een vastlegging verbonden bedragen die 
niet binnen een bepaalde periode onder een 
voorfinanciering of betalingsverzoek 
vallen, worden vrijgemaakt.

1. Alle programma's worden onderworpen 
aan een vrijmakingsprocedure die wordt 
vastgesteld volgens het beginsel dat de aan 
een vastlegging verbonden bedragen die 
niet binnen een bepaalde periode onder een 
voorfinanciering of betalingsverzoek 
vallen, worden vrijgemaakt. Met de in de 
betalingsverzoeken vermelde bedragen 
wordt rekening gehouden, maar uitstel en 
schorsing van de betalingen is mogelijk.

2. De vastlegging voor het laatste jaar van 
de periode wordt vrijgemaakt volgens de 
voorschriften die voor de afsluiting van de 
programma's moeten worden gevolgd.

2. De vastlegging voor het laatste jaar van 
de periode wordt vrijgemaakt volgens de 
voorschriften die voor de afsluiting van de 
programma’s moeten worden gevolgd.

3. In de fondsspecifieke voorschriften 
wordt vastgesteld op welke wijze het 
vrijmakingsvoorschrift voor elk GSK-
fonds precies wordt toegepast.

3. In de fondsspecifieke regelgeving wordt 
vastgesteld op welke wijze het 
vrijmakingsvoorschrift voor elk Europees 
structuur- en investeringsfonds precies 
wordt toegepast.

4. Als documenten die voor de afsluiting 
vereist zijn, niet vóór de in de 
fondsspecifieke voorschriften vastgestelde 
uiterste termijn zijn ingediend, wordt het 
nog openstaande deel van de vastleggingen 
vrijgemaakt.

4. Als documenten die voor de afsluiting 
vereist zijn, niet vóór de in de 
fondsspecifieke voorschriften vastgestelde 
uiterste termijn zijn ingediend, wordt het 
nog openstaande deel van de vastleggingen 
vrijgemaakt.
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Or. en

Amendement 207

Voorstel voor een verordening
Artikel 79

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het bedrag van de vrijmaking wordt 
verlaagd met de bedragen die de 
verantwoordelijke instantie om een van de 
volgende redenen niet bij de Commissie 
heeft kunnen declareren:

1. Het bedrag van de vrijmaking wordt 
verlaagd met de volgende bedragen:

a) concrete acties zijn geschorst door een 
gerechtelijke procedure of een 
administratief beroep met schorsende 
werking; of

a) het deel van de vastlegging waarvoor de 
concrete acties zijn geschorst door een 
gerechtelijke procedure of een 
administratief beroep met schorsende 
werking; of

b) wegens overmacht, voor zover deze 
situatie ernstige gevolgen had voor de 
uitvoering van het programma of een deel 
ervan. De nationale autoriteiten die zich op 
overmacht beroepen, moeten de 
rechtstreekse gevolgen van de 
overmachtsituatie voor de uitvoering van 
het programma of een deel ervan aantonen.

b) het deel van de vastlegging waarvoor 
geen betalingsverzoek kon worden 
ingediend wegens overmacht, voor zover 
deze situatie ernstige gevolgen had voor 
de uitvoering van het programma of een 
deel daarvan. De nationale autoriteiten die 
zich op overmacht beroepen, moeten de 
rechtstreekse gevolgen van de 
overmachtsituatie voor de uitvoering van 
het programma of een deel ervan aantonen 
of

De verlaging kan eenmaal worden 
aangevraagd indien de schorsing of de 
overmachtsituatie maximaal een jaar heeft 
geduurd, of verscheidene keren naar gelang 
van de duur van de overmachtsituatie of 
het aantal jaren tussen de datum van het 
wettelijke of bestuurlijke besluit tot 
schorsing van de uitvoering van de 
concrete actie en de datum van het 
definitieve wettelijke of bestuurlijke 
besluit.

Voor de toepassing van a) en b) kan de 
verlaging één keer worden aangevraagd 
indien de schorsing of de overmachtsituatie 
maximaal een jaar heeft geduurd, of 
verscheidene keren naar gelang van de 
duur van de overmachtsituatie of het aantal 
jaren tussen de datum van het wettelijke of 
bestuursrechtelijke besluit tot schorsing 
van de uitvoering van de concrete actie en 
de datum van het definitieve wettelijke of 
bestuursrechtelijke besluit.
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2. De lidstaat stuurt de Commissie uiterlijk 
op 31 januari informatie over de in lid 1 
bedoelde uitzonderingen die van 
toepassing zijn op de bedragen die uiterlijk 
aan het einde van het voorafgaande jaar 
moesten worden gedeclareerd.

2. De lidstaat stuurt de Commissie uiterlijk 
op 31 januari informatie over de in lid 1, 
onder a) en b), bedoelde uitzonderingen 
die van toepassing zijn op de bedragen die 
uiterlijk aan het einde van het 
voorafgaande jaar moesten worden 
gedeclareerd.

Or. en

Amendement 208

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk op 30 juni dient de lidstaat een 
herzien financieringsplan bij de Commissie 
in waarin het verlaagde steunbedrag voor 
een of meer prioriteiten van het programma 
voor het betrokken begrotingsjaar is 
opgenomen. Als de lidstaat nalaat dit 
herziene financieringsplan in te dienen, 
herziet de Commissie het financieringsplan 
door de bijdrage uit de GSK-fondsen voor 
het betrokken begrotingsjaar te verlagen. 
Deze verlaging wordt evenredig over de 
prioriteiten verdeeld.

4. Uiterlijk op 30 juni dient de lidstaat een 
herzien financieringsplan bij de Commissie 
in waarin het verlaagde steunbedrag voor 
een of meer prioriteiten van het programma 
voor het betrokken begrotingsjaar is 
opgenomen, waar nodig met vermelding 
van de toewijzing per fonds en per 
categorie regio's. Als de lidstaat nalaat dit 
herziene financieringsplan in te dienen, 
herziet de Commissie het financieringsplan 
door de bijdrage uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor het 
betrokken begrotingsjaar te verlagen. Deze 
verlaging wordt evenredig over de 
prioriteiten verdeeld.

Or. en

Amendement 209

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Fondsen dragen bij tot de 
ontwikkeling en voortzetting van het 

1. De Fondsen dragen bij tot de 
ontwikkeling en voortzetting van het 
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optreden van de Unie gericht op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang overeenkomstig 
artikel 174 van het Verdrag.

optreden van de Unie gericht op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang overeenkomstig 
artikel 174 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

De door de Fondsen gesteunde acties 
dragen bij tot de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

De door de Fondsen gesteunde acties 
dragen ook op evenwichtige wijze bij tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei.

Or. en

Amendement 210

Voorstel voor een verordening
Artikel 82

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeren in groei en werkgelegenheid Investeren in groei en werkgelegenheid

1. De structuurfondsen ondersteunen het 
doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" in alle regio's die 
behoren tot niveau 2 van de 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(hierna "NUTS-niveau 2" genoemd) zoals 
vastgesteld bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003.

1. De structuurfondsen ondersteunen het 
doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" in alle regio's die 
behoren tot niveau 2 van de 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(hierna "NUTS-niveau 2" genoemd) zoals 
vastgesteld bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003.

2. De middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" worden aan de 
volgende drie categorieën regio's van 
NUTS-niveau 2 toegewezen:

2. De middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" worden aan de 
volgende drie categorieën regio's van 
NUTS-niveau 2 toegewezen:

a) de minder ontwikkelde regio's, waarvan 
het bbp per inwoner minder dan 75 % van 
het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt;

a) de minder ontwikkelde regio's, waarvan 
het bbp per inwoner minder dan 75 % van 
het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt;

b) de overgangsregio's, waarvan het bbp 
per inwoner 75 % tot 90 % van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 bedraagt;

b) de overgangsregio's, waarvan het bbp 
per inwoner 75 % tot 90 % van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 bedraagt;

c) de meer ontwikkelde regio's, waarvan 
het bbp per inwoner meer dan 90 % van het 

c) de meer ontwikkelde regio's, waarvan 
het bbp per inwoner meer dan 90 % van het 
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gemiddelde bbp van de EU-27 bedraagt. gemiddelde bbp van de EU-27 bedraagt.
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 
Unie voor de periode 2006-2008 ten 
opzichte van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode.

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 
en berekend op basis van de cijfers van de 
Unie voor de periode 2007-2009 ten 
opzichte van het gemiddelde bbp van de 
EU-27 voor dezelfde referentieperiode.

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 
2008-2010, minder dan 90 % van het 
gemiddelde bni per inwoner van de EU-27 
voor dezelfde referentieperiode bedraagt.

De lidstaten die in 2013 in aanmerking 
komen voor financiering uit het 
Cohesiefonds, maar waarvan het 
overeenkomstig de eerste alinea berekende 
nominale bni per inwoner meer bedraagt 
dan 90 % van het gemiddelde bni per 
inwoner van de EU-27, ontvangen bij wijze 
van bijzondere overgangsmaatregel steun 
uit het Cohesiefonds.

De lidstaten die in 2013 in aanmerking 
komen voor financiering uit het 
Cohesiefonds, maar waarvan het 
overeenkomstig de eerste alinea berekende 
nominale bni per inwoner meer bedraagt 
dan 90 % van het gemiddelde bni per 
inwoner van de EU-27, ontvangen bij wijze 
van bijzondere overgangsmaatregel steun 
uit het Cohesiefonds.

4. Onmiddellijk na de inwerkingtreding 
van deze verordening keurt de Commissie 
bij uitvoeringshandeling een besluit goed 
tot vaststelling van de lijst van de regio's 
die aan de criteria voor de in lid 2 bedoelde 
drie categorieën regio's voldoen, alsmede 
van de lidstaten die aan de in lid 3 
vermelde criteria voldoen. Deze lijst geldt 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020.

4. Onmiddellijk na de inwerkingtreding 
van deze verordening keurt de Commissie 
bij uitvoeringshandeling een besluit goed 
tot vaststelling van de lijst van de regio's 
die aan de criteria voor de in lid 2 bedoelde 
drie categorieën regio's voldoen, alsmede 
van de lidstaten die aan de in lid 3 
vermelde criteria voldoen. Deze lijst geldt 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2020.

5. In 2017 beziet de Commissie opnieuw 
welke lidstaten op basis van de bni-cijfers 
van de Unie voor de EU-27 over de 
periode 2013-2015 voor het Cohesiefonds 
in aanmerking komen. De lidstaten 
waarvan het nominale bni per inwoner 
meer bedraagt dan 90 % van het 
gemiddelde bni per inwoner van de EU-27, 
ontvangen bij wijze van bijzondere 
overgangsmaatregel steun uit het 

5. In 2017 beziet de Commissie opnieuw 
welke lidstaten op basis van de bni-cijfers 
van de Unie voor de EU-27 over de 
periode 2013-2015 voor het Cohesiefonds 
in aanmerking komen. De lidstaten 
waarvan het nominale bni per inwoner 
meer bedraagt dan 90 % van het 
gemiddelde bni per inwoner van de EU-27, 
ontvangen bij wijze van bijzondere 
overgangsmaatregel steun uit het 
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Cohesiefonds. Cohesiefonds.

Or. en

Amendement 211

Voorstel voor een verordening
Artikel 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Middelen voor economische, sociale en 
territoriale samenhang

Middelen voor economische, sociale en 
territoriale samenhang

1. De middelen voor economische, sociale 
en territoriale samenhang die voor de 
periode 2014-2020 voor vastlegging in de 
begroting beschikbaar zijn, bedragen [x] 
EUR in prijzen van 2011, jaarlijks verdeeld 
zoals weergegeven in bijlage III, waarvan 
[x] EUR de globale toewijzing voor het 
EFRO, het ESF en het CF vormt en 
[3 000 000 000] EUR een specifieke 
toewijzing voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Ten 
behoeve van de programmering en 
vervolgens de opneming in de algemene 
begroting van de Unie worden de middelen 
voor economische, sociale en territoriale 
samenhang geïndexeerd met 2 % per jaar.

1. Voor vastlegging ten laste van de 
Fondsen is voor de periode 2014-2020 een 
totaalbedrag van XXX XXX XXX XXX 
EUR, uitgedrukt in prijzen van 2011, 
beschikbaar, jaarlijks verdeeld zoals 
weergegeven in bijlage II. Ten behoeve 
van de programmering en vervolgens de 
opneming in de algemene begroting van de 
Unie wordt dit totaalbedrag geïndexeerd 
met 2 % per jaar.

2. De Commissie keurt bij 
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van de jaarlijkse verdeling van 
de totale middelen voor de fondsen per 
lidstaat overeenkomstig de criteria en de 
methode van bijlage III bis, van de 
jaarlijkse verdeling van de middelen voor 
de specifieke toewijzing voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief per 
lidstaat, en van de lijst van in aanmerking 
komende regio's overeenkomstig de 
criteria en de methode van bijlage III ter, 
onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit 
artikel en lid 7 van artikel 84.

2. Onverminderd lid 3 van dit artikel en 
artikel 84, lid 7, keurt de Commissie bij 
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van de jaarlijkse verdeling van 
de totale middelen per lidstaat voor het 
doel "investeren in groei in 
werkgelegenheid", en per 
samenwerkingsprogramma voor het doel 
"Europese territoriale samenwerking".

3. 0,35 % van de totale middelen wordt 3. 0,35 % van de totale middelen wordt, na 
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toegewezen aan technische bijstand op 
initiatief van de Commissie.

aftrek van de steun aan de in artikel 84, 
lid 4, bedoelde financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen en van de in 
artikel 54, lid 5, bedoelde steun voor de 
meest hulpbehoevenden, toegewezen aan 
technische bijstand op initiatief van de 
Commissie.

Or. en

Amendement 212

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De middelen voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid" bedragen 
96,50 % van de totale middelen (d.w.z. in 
totaal 327 115 655 850 EUR) en worden 
als volgt toegewezen:

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 EUR) en worden als 
volgt toegewezen:

a) 48,25 % (d.w.z. in totaal 
163 560 715 122 EUR) voor de minder 
ontwikkelde regio's;

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

b) 10,76 % (d.w.z. in totaal 36 471 144 190 
EUR) voor de overgangsregio's;

b) XX % (d.w.z. in totaal XXX XXX XXX 
XXX EUR) voor de overgangsregio's;

c) 16,35 % (d.w.z. in totaal 55 419 403 116 
EUR) voor de meer ontwikkelde regio's;

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

d) 20,87 % (d.w.z. in totaal 70 739 863 599 
EUR) voor de door het Cohesiefonds 
ondersteunde lidstaten;

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

e) 0,27 % (d.w.z. in totaal 924 529 823 
EUR) 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 
EUR) als aanvullende financiering voor de 
in artikel 349 van het Verdrag bedoelde 
ultraperifere gebieden (XX EUR per 
inwoner) 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.

Alle regio's waarvan het bbp per inwoner Alle regio's waarvan het bbp per inwoner 
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voor de periode 2007-2013 minder dan 
75 % van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75 % van het gemiddelde bbp van de EU-
27 bedraagt, ontvangen een toewijzing uit 
de structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013.

voor de periode 2007-2013 minder dan 
75 % van het gemiddelde van de EU-25 
voor de referentieperiode bedroeg, maar 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
75 % van het gemiddelde bbp van de EU-
27 bedraagt, en de regio's die in de periode 
2007-2013 een uitfaseringsstatus hebben, 
ontvangen een toewijzing uit de 
structuurfondsen die ten minste gelijk is 
aan twee derde van hun toewijzing voor 
2007-2013. Insulaire staten met slechts 
één regio die in aanmerking komen voor 
financiering uit het Cohesiefonds in 2013 
en ultraperifere gebieden die tot de 
onder b) en c) van de eerste alinea 
vermelde categorieën behoren, ontvangen 
een toewijzing uit de Fondsen die ten 
minste gelijk is aan vier vijfde van hun 
toewijzing voor 2007-2013.

Or. en

Amendement 213

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verdeling over de lidstaten geschiedt 
aan de hand van de volgende criteria:

2. De verdeling over de lidstaten geschiedt 
aan de hand van de volgende criteria:

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

b) voor de meer ontwikkelde regio's: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 

b) voor de meer ontwikkelde regio's: de in 
aanmerking komende bevolking, de 
regionale welvaart, het 
werkloosheidspercentage, de 



PE487.740v04-00 162/317 PR\937861NL.doc

NL

arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau en
de bevolkingsdichtheid;

arbeidsparticipatie, het opleidingsniveau, 
de bevolkingsdichtheid, het omgerekende 
netto inkomen per inwoner, het 
percentage vroegtijdige schoolverlaters, 
intraregionale ongelijkheden (NUTS 3),
en de demografische 
kwetsbaarheidsindex;

c) voor het Cohesiefonds: de bevolking, de 
nationale welvaart en de oppervlakte.

c) voor het Cohesiefonds: de bevolking, de 
nationale welvaart en de oppervlakte.

Or. en

Amendement 214

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25 % 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 40 % 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52 % van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Voor de toepassing van deze 
bepaling wordt de steun aan een lidstaat uit 
het [instrument voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

3. In elke lidstaat wordt ten minste 25 % 
van de middelen van de structuurfondsen 
voor de minder ontwikkelde regio's, 40 % 
van de middelen voor de overgangsregio's 
en 52 % van de middelen voor de meer 
ontwikkelde regio's aan het ESF 
toegewezen. Deze cijfers zijn indicatief.
Het precieze percentage uit het ESF voor 
elke lidstaat wordt vastgesteld tijdens de 
onderhandelingen over de 
partnerschapsovereenkomst waarin de 
specifieke behoeften van de regio's aan 
bod komen, en zal ten minste gelijk zijn 
aan het percentage van de toewijzingen 
voor de periode 2007-2013. Indien 
evenwel het minimumpercentage voor een 
bepaalde categorie regio's volgens de 
partnerschapsovereenkomst lager uitvalt 
dan het minimumniveau, moet dit verschil 
worden gecompenseerd door een 
verhoging van het percentage voor de 
overige categorieën regio's. De daaruit op 
nationaal niveau resulterende som voor 
alle categorieën regio's mag derhalve niet 
lager uitvallen dan de som die op 
nationaal niveau uit de toepassing van de 
indicatieve percentages resulteert. Voor de 
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toepassing van deze bepaling wordt de 
steun aan een lidstaat uit het [instrument 
voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] geacht deel uit te maken 
van de toewijzing uit de structuurfondsen 
aan het ESF.

Or. en

Amendement 215

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De middelen voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
bedragen [3 000 000 000] EUR uit de 
specifieke toewijzing voor dit initiatief en 
ten minste [3 000 000 000] EUR uit de 
geoormerkte investeringen van het ESF.

3 bis. De middelen voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
bedragen XXXX EUR uit de specifieke 
toewijzing voor dit initiatief en ten minste 
XXXX EUR uit de geoormerkte 
investeringen van het ESF.

Or. en

Amendement 216

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De steun uit het Cohesiefonds voor 
vervoersinfrastructuur in het kader van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen bedraagt 
10 000 000 000 EUR.

4. De steun uit het Cohesiefonds voor 
vervoersinfrastructuurprojecten met een 
Europese meerwaarde in het kader van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen bedraagt XXX EUR en wordt 
uitsluitend uitgevoerd in de lidstaten die 
overeenkomstig de specifieke EU-
wetgeving ter zake in aanmerking komen 
voor steun uit het Cohesiefonds.

De Commissie keurt bij 
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van het uit de toewijzing van 

De Commissie keurt na overleg met de 
betrokken lidstaat bij uitvoeringshandeling 
een besluit goed tot vaststelling van a) het 
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het Cohesiefonds voor de hele periode voor 
elke lidstaat over te schrijven bedrag. Dit 
bedrag wordt afgetrokken van de 
toewijzing van het Cohesiefonds voor elke 
lidstaat.

uit de toewijzing van het Cohesiefonds 
voor de hele periode voor elke lidstaat over 
te schrijven bedrag en b) de 
vervoersinfrastructuurprojecten met een 
Europese meerwaarde die in elke lidstaat 
zullen worden uitgevoerd, waarbij een 
selectie gemaakt wordt uit de in bijlage 1 
van Verordening (EU) nr. [...]/2012 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility opgenomen lijst van vooraf 
aangewezen projecten.

De jaarlijkse kredieten die 
overeenstemmen met de in de eerste 
alinea vermelde steun uit het 
Cohesiefonds, worden vanaf 
begrotingsjaar 2014 in de betrokken 
begrotingsonderdelen van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen opgenomen.

Schrappen

Steun uit het Cohesiefonds in het kader 
van de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen wordt 
overeenkomstig artikel [13] van 
Verordening (EU) [...]/2012 tot 
vaststelling van de Connecting Europe 
Facility28 ten uitvoer gelegd voor de in 
bijlage 1 bij die verordening vermelde 
projecten, waarbij de hoogst mogelijke 
prioriteit wordt gegeven aan projecten die 
in overeenstemming zijn met de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds.

De hierboven bedoelde selectie van 
financierbare projecten gebeurt uiterlijk 
op 31 december 2016 op basis van hun 
maturiteit, kwaliteit en meerwaarde voor 
de EU en volgens de in de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen vermelde procedures, 
doelstellingen en criteria, in 
overeenstemming met de uit de toewijzing 
uit het Cohesiefonds voor elk land 
overgedragen bedragen, en eerbiedigt de 
nationale toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds ten volle.

Om een zo hoog mogelijke absorptie te 
waarborgen van de overgemaakte fondsen 
in de lidstaten die in aanmerking komen 
voor het Cohesiefonds, wordt er 
bijzondere aandacht besteed aan onder de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen vallende 
programmaondersteunende acties die 
gericht zijn op het vergroten van de 
institutionele capaciteit en de 
doeltreffendheid van 
overheidsinstellingen en 
overheidsdiensten die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
projecten gericht op het bereiken van de 
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CEF-doelstellingen.
Ter ondersteuning van de lidstaten die in 
aanmerking komen voor steun uit het 
Cohesiefonds maar het mogelijk lastig 
hebben om projecten te ontwerpen die van 
voldoende maturiteit, kwaliteit en 
Europese meerwaarde getuigen, worden 
er ten minste eenmaal per jaar 
bijkomende oproepen tot het indienen van 
voorstellen overeenkomstig artikel 11, 
lid 2, van Verordening (EU) nr. [...]/2012 
tot vaststelling van de Connecting Europe 
Facility gelanceerd.

Or. en

Amendement 217

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor de lidstaten met een negatieve 
gemiddelde groei van het bbp [2007-2009] 
en met een absorptiegraad van meer dan 
[X %] op 1 januari 2012 wordt het 
aftoppingspercentage vastgelegd op ten 
minste het niveau van de huidige periode, 
waarbij het aftoppingsniveau verlaagd 
wordt overeenkomstig de uitsluiting van 
de visserij- en 
plattelandsontwikkelingsfondsen.

Or. en

Amendement 218

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De steun uit de structuurfondsen voor 5. De steun uit de structuurfondsen voor 
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[levensmiddelen voor hulpbehoevenden] in 
het kader van "investeren in groei en 
werkgelegenheid" bedraagt 
2 500 000 000 EUR.

[levensmiddelen voor hulpbehoevenden] in 
het kader van "investeren in groei en 
werkgelegenheid" bedraagt XXX XXX 
XXX EUR.

De Commissie keurt bij 
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van het uit de toewijzing van 
de structuurfondsen voor de hele periode 
voor elke lidstaat over te schrijven bedrag. 
Dit bedrag wordt afgetrokken van de 
toewijzing van de structuurfondsen voor 
elke lidstaat.

De Commissie keurt bij
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van het uit de toewijzing van 
de structuurfondsen voor de hele periode 
voor elke lidstaat over te schrijven bedrag. 
Dit bedrag wordt afgetrokken van de 
toewijzing van de structuurfondsen voor 
elke lidstaat.

De jaarlijkse kredieten die 
overeenstemmen met de in de eerste alinea 
vermelde steun uit de structuurfondsen, 
worden vanaf begrotingsjaar 2014 in de 
betrokken begrotingsonderdelen van [het 
instrument voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] opgenomen.

De jaarlijkse kredieten die 
overeenstemmen met de in de eerste alinea 
vermelde steun uit de structuurfondsen, 
worden vanaf begrotingsjaar 2014 in de 
betrokken begrotingsonderdelen van [het 
instrument voor levensmiddelen voor 
hulpbehoevenden] opgenomen.

Or. en

Amendement 219

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



PR\937861NL.doc 167/317 PE487.740v04-00

NL

Amendement 220

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. 0,2 % van de EFRO-middelen voor het 
doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid" wordt toegewezen aan 
innovatieve acties op initiatief van de 
Commissie op het gebied van duurzame 
stedelijke ontwikkeling.

7. XXXX EUR van de middelen van de 
structuurfondsen voor het doel "investeren 
in groei en werkgelegenheid" zal worden
toegewezen aan innovatieve acties op 
initiatief van de Commissie op het gebied 
van duurzame stadsontwikkeling.

Or. en

Amendement 221

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De middelen voor het doel "Europese 
territoriale samenwerking" bedragen 
3,50 % van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
Fondsen voor de periode 2014-2020 
(d.w.z. in totaal 11 878 104 182 EUR).

8. De middelen voor het doel "Europese 
territoriale samenwerking" bedragen 7 % 
(indicatief) van de totale middelen die 
beschikbaar zijn voor vastleggingen uit de 
Fondsen voor de periode 2014-2020 
(d.w.z. in totaal XX XXX XXX EUR).

Or. en

Amendement 222

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Voor de toepassing van dit artikel, 
van de artikelen 16, 83, 85, 86, 89 en 110, 
van bijlage I [GSK] en bijlage X 
[additionaliteit], voor de toepassing van 
artikel 4 van de EFRO-verordening, 
artikel 4 van de ESF-verordening en 
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artikel 3, lid 3, van de ETS-verordening, 
en voor de toepassing van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief wordt 
de ultraperifere regio Mayotte beschouwd 
als een regio van NUTS-niveau 2 die 
onder de categorie van de minder 
ontwikkelde regio's valt. Voor de 
toepassing van artikel 3, leden 1 en 2, van 
de ETS-verordening wordt de regio 
Mayotte beschouwd als een regio van 
NUTS-niveau 3.

Or. en

Amendement 223

Voorstel voor een verordening
Artikel 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niet-overschrijfbaarheid van de middelen Niet-overschrijfbaarheid van de middelen

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio's, de 
overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio's.

1. De totale kredieten die aan elke lidstaat 
worden toegewezen ten behoeve van de 
minder ontwikkelde regio's, de 
overgangsregio's en de meer ontwikkelde 
regio's, zijn niet overschrijfbaar tussen 
deze categorieën regio's.

2. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, aanvaarden dat 
ten hoogste 2 % van de kredieten voor een 
categorie regio's naar andere categorieën 
regio's wordt overgeschreven als een 
lidstaat dit voorstelt bij de eerste indiening 
van het partnerschapscontract.

2. In afwijking van lid 1 kan de 
Commissie, in naar behoren gemotiveerde 
gevallen die verband houden met de 
verwezenlijking van een of meer 
thematische doelstellingen, aanvaarden dat 
ten hoogste 4 % van de kredieten voor een 
categorie regio's naar andere categorieën 
regio's wordt overgeschreven als een 
lidstaat dit voorstelt bij de eerste indiening 
van de partnerschapsovereenkomst.

Or. en
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Amendement 224

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten houden de structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven voor de periode 
2014-2020 op een niveau dat ten minste 
gelijk is aan het in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
referentieniveau.

3. De lidstaten houden de gemiddelde
jaarlijkse structurele overheidsuitgaven of 
daarmee gelijk te stellen structurele 
uitgaven voor de periode 2014-2020 op een 
niveau dat ten minste gelijk is aan het in de
partnerschapsovereenkomst vastgestelde 
referentieniveau.

Het gemiddelde jaarlijkse referentieniveau 
van de structurele overheidsuitgaven of 
daarmee gelijk te stellen structurele 
uitgaven voor de jaren 2014-2020 wordt in 
het partnerschapscontract vastgesteld op 
basis van een ex-anteverificatie van de in 
het partnerschapscontract verstrekte 
informatie door de Commissie, waarbij 
rekening wordt gehouden met het 
gemiddelde jaarlijkse niveau in de periode 
2007-2013.

Schrappen

De Commissie en de lidstaten houden
rekening met de algemene macro-
economische omstandigheden alsook met 
specifieke of uitzonderlijke 
omstandigheden, zoals privatiseringen of
een uitzonderlijk peil van de structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven van een lidstaat 
in de periode 2007-2013. Zij houden tevens 
rekening met wijzigingen in de nationale 
toewijzingen uit de structuurfondsen ten 
opzichte van de jaren 2007-2013.

Bij de vaststelling van dit referentieniveau 
houden de Commissie en de lidstaten 
rekening met de algemene macro-
economische omstandigheden alsook met 
specifieke of uitzonderlijke 
omstandigheden, zoals privatiseringen, een 
uitzonderlijk peil van de structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven van een lidstaat 
in de periode 2007-2013 en de evolutie van 
andere indicatoren van 
overheidsinvesteringen. Zij houden tevens 
rekening met wijzigingen in de nationale 
toewijzingen uit de Fondsen ten opzichte 
van de jaren 2007-2013.

Or. en
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Amendement 225

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Als de Commissie bij de ex-
postverificatie vaststelt dat een lidstaat het 
in het partnerschapscontract
overeenkomstig bijlage IV vastgestelde 
referentieniveau van structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
niet heeft gehandhaafd, kan de Commissie 
een financiële correctie toepassen. Bij haar 
besluit om al dan niet een financiële 
correctie toe te passen, laat de Commissie 
meewegen of de economische situatie van 
de lidstaat sinds de tussentijdse verificatie 
aanzienlijk is veranderd en of indertijd 
rekening is gehouden met die wijziging. 
Bijlage IV, punt 3, bevat voorschriften 
voor de hoogte van financiële correcties.

6. Als de Commissie bij de ex-
postverificatie vaststelt dat een lidstaat het 
in de partnerschapsovereenkomst
overeenkomstig bijlage III vastgestelde 
referentieniveau van structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
niet heeft gehandhaafd, kan de Commissie 
een financiële correctie toepassen. Bij haar 
besluit om al dan niet een financiële 
correctie toe te passen, beoordeelt de 
Commissie eerst of de lidstaat de nodige 
maatregelen heeft getroffen om te voldoen 
aan de aanbevelingen die zij hiertoe heeft 
gedaan, en overweegt zij of de 
economische situatie van de lidstaat sinds 
de tussentijdse verificatie aanzienlijk is 
veranderd en of indertijd rekening is 
gehouden met die wijziging. Bijlage III, 
punt 3, bevat voorschriften voor de hoogte 
van financiële correcties.

Or. en

Amendement 226

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 227

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud en vaststelling van operationele 
programma's voor het doel "investeren in 
groei en werkgelegenheid"

Inhoud, vaststelling en wijziging van
operationele programma's voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid"

Or. en

Amendement 228

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 heeft 
betrekking op één Fonds en één categorie 
regio's, met uitzondering van het 
Cohesiefonds, en komt, onverminderd 
artikel 52, overeen met een thematische 
doelstelling en omvat een of meer 
investeringsprioriteiten van die thematische 
doelstelling overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften. Teneinde de 
impact en de doeltreffendheid door middel 
van een thematisch coherente 
geïntegreerde aanpak te verhogen, kan 
een prioritaire as in voorkomend geval:

a) betrekking hebben op meerdere 
categorieën regio’s;
b) een of meer complementaire 
investeringsprioriteiten van het EFRO, 
het Cohesiefonds en het ESF onder één 
thematische doelstelling combineren;
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c) in naar behoren gemotiveerde gevallen 
een of meer complementaire 
investeringsprioriteiten voor verschillende 
thematische doelstellingen combineren 
met het oog op een maximale bijdrage aan 
de prioritaire as;
d) voor het ESF investeringsprioriteiten 
van verschillende in artikel 9, leden 8 tot 
en met 11, vermelde thematische 
doelstellingen combineren ter bevordering 
van de bijdrage ervan aan andere 
prioritaire assen.
De lidstaten kunnen twee of meer van de 
onder a) tot en met d) genoemde opties 
combineren.

De laatste zin van lid 1 van de Commissietekst is in verkorte vorm letter d van het 
EP-amendement geworden.

Or. en

Amendement 229

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In een operationeel programma wordt 
het volgende vastgesteld: 

2. Een operationeel programma draagt bij 
aan de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en aan de 
totstandbrenging van economische, 
sociale en territoriale cohesie. In een 
dergelijk programma wordt het volgende 
vastgesteld:

a) een strategie voor de bijdrage van het 
operationele programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, met inbegrip van:

a) een motivering van de keuze van 
thematische doelstellingen, bijbehorende 
investeringsprioriteiten en financiële 
toewijzingen met betrekking tot de 
partnerschapsovereenkomst op basis van 
een vaststelling van hetgeen op regionaal 
en, in voorkomend geval, nationaal 
niveau nodig is, onder meer om de 
problemen aan te pakken die zijn vermeld 
in de desbetreffende landenspecifieke 
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aanbevelingen die zijn aangenomen op 
grond van artikel 121, lid 2, en de 
desbetreffende aanbevelingen van de 
Raad die zijn vastgesteld op grond van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, met inachtneming van de ex-ante-
evaluatie.

i) een vaststelling van hetgeen nodig is om 
de vraagstukken aan te pakken die zijn 
vermeld in de specifieke aanbevelingen 
per land krachtens artikel 121, lid 2, van 
het Verdrag en in de aanbevelingen van 
de Raad krachtens artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag, met inachtneming van de 
geïntegreerde richtsnoeren en de 
nationale en regionale bijzonderheden;

Schrappen

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;

Schrappen

De punten i) en ii) van de Commissietekst zijn in gecombineerde en gewijzigde vorm letter a 
van het EP-amendement geworden.

Or. en

Amendement 230

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor elke prioritaire as: b) voor elke prioritaire as met uitzondering 
van technische bijstand:

i) de investeringsprioriteiten en de 
desbetreffende specifieke doelstellingen;

i) de investeringsprioriteiten en de 
desbetreffende specifieke doelstellingen;

ii) de gemeenschappelijke en specifieke 
output- en resultaatindicatoren, zo nodig
met vermelding van een uitgangswaarde en 
een gekwantificeerde streefwaarde, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 

ii) om de programmering 
resultaatgerichter te maken, de verwachte 
resultaten voor elke specifieke doelstelling 
en de bijbehorende resultaatindicatoren, 
met vermelding van een, waar passend 
gekwantificeerde, uitgangswaarde en 
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voorschriften; streefwaarde, overeenkomstig de 
fondsspecifieke voorschriften;

iii) een beschrijving van de te ondersteunen 
maatregelen, met vermelding, in 
voorkomend geval, van de voornaamste 
doelgroepen, beoogde specifieke 
grondgebieden en soorten begunstigden 
alsook van het geplande gebruik van 
financieringsinstrumenten;

iii) een beschrijving van het type voor elke 
investeringsprioriteit te ondersteunen 
maatregelen, met voorbeelden, en de 
verwachte bijdrage daarvan aan de 
verwezenlijking van de onder i) bedoelde 
specifieke doelstellingen, met inbegrip van 
de leidende beginselen voor het selecteren 
van concrete acties en, waar passend,
vermelding van de voornaamste 
doelgroepen, beoogde specifieke 
grondgebieden en soorten begunstigden, 
alsook het geplande gebruik van 
financieringsinstrumenten en grote 
projecten;

iv) de desbetreffende categorieën 
steunverlening op basis van een door de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgestelde 
nomenclatuur en een indicatieve 
verdeling van de geprogrammeerde 
middelen;

iv) de outputindicatoren, waaronder de 
gekwantificeerde streefwaarde, die naar 
verwachting aan de resultaten bijdragen, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, voor elke 
investeringsprioriteit;

iv bis) vaststelling van de 
uitvoeringsstappen en van de financiële 
en outputindicatoren die moeten dienen 
als mijlpalen en streefdoelen voor het 
prestatiekader overeenkomstig artikel 19, 
lid 1, en bijlage (xx);
iv ter) de desbetreffende categorieën 
steunverlening op basis van een door de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgestelde 
nomenclatuur en een indicatieve 
verdeling van de geprogrammeerde 
middelen;
iv quater) in voorkomend geval, een 
overzicht van het geplande gebruik van 
technische bijstand, waaronder, waar 
nodig, maatregelen ter versterking van de 
administratieve capaciteit van de 
autoriteiten die betrokken zijn bij het 
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beheer en de controle van de 
programma's en de begunstigden;

(Het nieuwe punt iv bis) in het EP-amendement was oorspronkelijk punt i) van letter e 
(gewijzigd) in de Commissietekst en het nieuwe punt iv ter) was oorspronkelijk punt iv) van 
letter b in de Commissietekst.)

Or. en

Amendement 231

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) voor elke prioritaire as met 
betrekking tot technische bijstand:
i) specifieke doelstellingen;
ii) de verwachte resultaten voor elke 
specifieke doelstelling, en, wanneer zulks 
gelet op de inhoud van de acties objectief 
gerechtvaardigd is, de bijbehorende 
resultaatindicatoren, met vermelding van 
een uitgangswaarde en een streefwaarde, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften;
iii) een beschrijving van te ondersteunen 
acties en de verwachte bijdrage daarvan 
aan de verwezenlijking van de onder i) 
bedoelde specifieke doelstellingen;
iv) de outputindicatoren die naar 
verwachting aan de resultaten bijdragen;
v) de desbetreffende categorieën 
steunverlening op basis van een door de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgestelde 
nomenclatuur en een indicatieve 
verdeling van de geprogrammeerde 
middelen.
Punt ii) is niet van toepassing wanneer de 
bijdrage van de Unie aan de prioritaire as 
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of assen betreffende technische bijstand 
in het kader van een operationeel 
programma niet meer dan 
15 000 000 EUR bedraagt.

Or. en

Amendement 232

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de bijdrage tot de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak voor territoriale 
ontwikkeling, met inbegrip van:

Schrappen

i) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de Fondsen, het Elfpo, 
het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB;

Schrappen

ii) een geplande geïntegreerde aanpak 
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 en 29;

Schrappen

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

Schrappen

iv) de aanwijzing van de gebieden waar 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling zal plaatsvinden;

Schrappen
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(v) de regelingen voor interregionale en 
transnationale acties waarvan de 
begunstigden in ten minste één andere 
lidstaat gevestigd zijn;

Schrappen

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

Schrappen

Or. en

Amendement 233

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 
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;

Schrappen

Or. en

Amendement 234

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) regelingen om een doeltreffende 
uitvoering van de Fondsen te waarborgen, 
met inbegrip van:

Schrappen
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i) een prestatiekader overeenkomstig 
artikel 19, lid 1;

Schrappen

ii) for each ex ante conditionality, 
established in accordance with Annex IV, 
that is not fulfilled at the date of 
submission of the Partnership Contract 
and operational programme, a description 
of the actions to fulfil the ex ante 
conditionality and a timetable for such
actions;

Schrappen

iii) de maatregelen die zijn genomen om 
de partners te betrekken bij de 
voorbereiding van het operationele 
programma en hun rol bij de uitvoering, 
het toezicht en de evaluatie van dat 
programma;

Schrappen

Or. en

Amendement 235

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) regelingen om een doelmatige 
uitvoering van de Fondsen te waarborgen, 
met inbegrip van:

Schrappen

i) het geplande gebruik van technische 
bijstand, met inbegrip van maatregelen 
om de administratieve capaciteit van 
autoriteiten en begunstigden te vergroten, 
met de relevante informatie als bedoeld in 
lid 2, onder b), voor de desbetreffende 
prioritaire as;

Schrappen

ii) een beoordeling van de administratieve 
lasten voor de begunstigden en de 
geplande acties om die lasten te 
verminderen, met streefdoelen;

Schrappen

iii) een lijst van grote projecten waarvoor 
de uitvoering van de voornaamste 
werkzaamheden naar verwachting vóór 1 

Schrappen
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januari 2018 zal aanvangen;

Or. en

Amendement 236

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een financieringsplan met twee tabellen: g) een financieringsplan met twee tabellen:
i) een tabel waarin overeenkomstig de 
artikelen 53, 110 en 111 het bedrag van de 
beoogde totale financiële toewijzing van 
steun uit elk van de Fondsen wordt 
uitgesplitst;

i) een tabel waarin overeenkomstig de 
artikelen 53, 110 en 111 het bedrag van de 
beoogde totale financiële toewijzing van 
steun uit elk van de Fondsen wordt 
uitgesplitst;

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 elk van
de Fondsen is aangegeven, alsmede de 
nationale medefinanciering. Voor 
prioritaire assen met betrekking tot 
meerdere categorieën regio's vermeldt de 
tabel het bedrag van de totale financiële 
toewijzing van de Fondsen en van de 
nationale medefinanciering voor elke 
categorie regio's.
Voor prioritaire assen die 
investeringsprioriteiten van verschillende 
thematische doelstellingen combineren, 
vermeldt de tabel het bedrag van de totale 
financiële toewijzing uit elk van de 
Fondsen en van de nationale 
medefinanciering voor elk van de 
betreffende thematische doelstellingen.
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 
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vermeld;
(De tweede zin van punt ii) van de Commissietekst is de laatste alinea van letter g) in het EP-
amendement geworden.)

Or. en

Amendement 237

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de regelingen voor de tenuitvoerlegging 
van het operationele programma, onder 
vermelding van:

Schrappen

i) de accreditatie-instantie, de 
beheersautoriteit, de eventuele 
certificeringsautoriteit en de 
auditautoriteit;

Schrappen

ii) de instantie waaraan de Commissie de 
betalingen zal verrichten.

Schrappen

Or. en

Amendement 238

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) een lijst van grote projecten waarvoor 
de uitvoering tijdens de 
programmeringsperiode is gepland;

(De nieuwe letter h bis in het EP-amendement was oorspronkelijk punt iii) (gewijzigd) van 
letter f (gewijzigd) in de Commissietekst.)

Or. en
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Amendement 239

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elk operationeel programma, met 
uitzondering van specifieke operationele 
programma's voor technische bijstand, 
omvat:

3. Het operationele programma beschrijft, 
gelet op de inhoud en de doelstellingen 
ervan, de geïntegreerde aanpak van 
territoriale ontwikkeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
partnerschapsovereenkomst en wordt 
getoond op welke wijze ermee wordt 
bijgedragen aan het verwezenlijken van 
de doelstellingen van het programma en 
aan het behalen van de verwachte 
resultaten, met vermelding, waar passend, 
van het volgende:

i) een beschrijving van specifieke 
maatregelen om bij de selectie van 
concrete acties rekening te houden met 
milieubeschermingseisen, efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, matiging van 
en aanpassing aan de 
klimaatverandering, herstelvermogen 
voor rampen, risicopreventie en 
risicobeheer;

a) de aanpak voor het gebruik van vanuit 
de gemeenschap geleide instrumenten 
voor plaatselijke ontwikkeling en de 
beginselen voor het vaststellen van de 
gebieden waar hij zal worden toegepast;

ii) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma gelijke kansen te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen, met name in verband met de 
toegang tot financiering, daarbij rekening 
houdend met de behoeften van de 
verschillende doelgroepen die het risico 
lopen aldus te worden gediscrimineerd, en 
met name de eis om de toegankelijkheid 
voor personen met een handicap te 
waarborgen;

b) het indicatieve bedrag van de EFRO-
steun voor geïntegreerde acties voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling, uit te 
voeren overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. [EFRO] en de indicatieve toewijzing 
van ESF-steun voor geïntegreerde acties;

iii) een beschrijving van de bijdrage van 
het programma aan de bevordering van 
gelijkheid van mannen en vrouwen en in 

c) de aanpak voor het gebruik van het 
instrument voor geïntegreerde territoriale 
investering in andere dan onder punt b) 
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voorkomend geval de regelingen om de 
integratie van het genderperspectief in het 
operationele programma en in concrete 
acties te waarborgen.

vallende gevallen en de indicatieve 
financiële toewijzing daarvoor uit elke 
prioritaire as;

De lidstaten voegen een advies van de
nationale instanties voor gelijke kansen 
over de in de punten ii) en iii) bedoelde 
maatregelen bij het voorstel voor een 
operationeel programma voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid".

d) de regelingen voor interregionale en 
transnationale acties binnen de 
operationele programma's waarvan de 
begunstigden in ten minste één andere 
lidstaat gevestigd zijn;

e) indien de lidstaten en regio's 
deelnemen aan macroregionale en 
zeebekkenstrategieën, de bijdrage van de 
geplande acties aan dergelijke strategieën 
in het licht van de door de lidstaat 
vastgestelde behoeften van het 
programmagebied.

(Letter b in het EP-amendement was oorspronkelijk punt iii) (gewijzigd) van letter c van lid 2 
in de Commissietekst; letter d in het EP-amendement was oorspronkelijk punt v) (gewijzigd) 
van letter c van lid 2 in de Commissietekst; en letter e in het EP-amendement was 
oorspronkelijk punt vi) (gewijzigd) van letter c van lid 2 in de Commissietekst.)

Or. en

Amendement 240

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen het operationele 
programma op volgens het door de 
Commissie vastgestelde model.

4. Daarnaast specificeert het operationele 
programma het volgende:

De Commissie stelt het model door middel 
van uitvoeringshandelingen vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

a) in voorkomend geval, het antwoord op 
de vraag of en hoe het programma 
voorziet in de specifieke behoeften van de 
geografische gebieden die het hardst door 
armoede worden getroffen of van 
doelgroepen die het grootste risico lopen 
op discriminatie of sociale uitsluiting, 
waarbij bijzondere aandacht wordt 
besteed aan gemarginaliseerde 
gemeenschappen en personen met een 
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handicap, en voor zover relevant, de 
bijdrage aan de in de 
partnerschapsovereenkomst vastgestelde 
geïntegreerde aanpak;
b) in voorkomend geval, het antwoord op 
de vraag of en hoe het programma 
demografische uitdagingen in de regio's 
aanpakt of voorziet in de specifieke 
behoeften van de geografische gebieden 
die kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals beschreven in 
artikel 174 van het Verdrag, alsook de 
bijdrage aan de daartoe in de 
partnerschapsovereenkomst vastgestelde 
geïntegreerde aanpak.

(Letter a in het EP-amendement was oorspronkelijk letter d (gewijzigd) van lid 2 in de 
Commissietekst.)

Or. en

Amendement 241

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit tot 
goedkeuring van het operationele 
programma vast.

5. In het operationele programma wordt 
het volgende vastgesteld:

a) de beheersautoriteit, de eventuele 
certificeringsautoriteit en de 
auditautoriteit;
b) de instantie waaraan de Commissie de 
betalingen zal verrichten;
c) de maatregelen die zijn getroffen om de 
in artikel 5 bedoelde relevante partners te 
betrekken bij de voorbereiding van het 
operationele programma en hun rol bij de 
uitvoering van, het toezicht op en de 
evaluatie van dat programma.
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(Letter a in het EP-amendement was oorspronkelijk punt i) (gewijzigd) van letter h van lid 2 
in de Commissietekst; letter b in het EP-amendement was oorspronkelijk punt ii) van letter h 
van lid 2 in de Commissietekst; en letter c in het EP-amendement was oorspronkelijk punt iii) 
(gewijzigd) van letter e van lid 2 in de Commissietekst.)

Or. en

Amendement 242

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In het operationele programma 
wordt voorts het volgende vermeld, gelet 
op de inhoud van de 
partnerschapsovereenkomst en rekening 
houdend met het institutionele kader van 
de lidstaten:
a) de mechanismen die zorgen voor 
coördinatie tussen de Fondsen, het Elfpo, 
het EFMZV en andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten, alsook met de EIB, rekening 
houdend met de in het GSK neergelegde 
bepalingen ter zake, zoals beschreven in 
bijlage I;
b) voor elke overeenkomstig artikel 17 en 
bijlage (xx) vastgestelde 
ex-antevoorwaarde die van toepassing is 
op het operationele programma, een 
antwoord op de vraag of aan de 
ex-antevoorwaarde is voldaan op de 
datum van indiening van de 
partnerschapsovereenkomst en het 
operationele programma, en indien dit 
niet het geval is, een overzicht van de 
maatregelen die nodig zijn om aan de 
ex-ante-voorwaarde te voldoen, met 
vermelding van de verantwoordelijke 
instanties en het tijdschema voor die 
maatregelen, overeenkomstig het in de 
partnerschapsovereenkomst opgenomen 
overzicht;
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c) een samenvatting van de beoordeling 
van de administratieve lasten voor de 
begunstigden en, waar nodig, van de 
geplande acties ter vermindering van deze 
lasten, met inbegrip van een tijdschema.

(Letter a in het EP-amendement was oorspronkelijk punt i) (gewijzigd) van letter c van lid 2 
in de Commissietekst; letter b in het EP-amendement was oorspronkelijk punt ii) (gewijzigd) 
van letter e van lid 2 in de Commissietekst; en letter c in het EP-amendement was 
oorspronkelijk punt ii) (gewijzigd) van letter f van lid 2 in de Commissietekst.)

Or. en

Amendement 243

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Elk operationeel programma, met 
uitzondering van die waarbij in het kader 
van een specifiek operationeel 
programma technische bijstand wordt 
verleend, bevat, onverminderd de naar 
behoren gemotiveerde beoordeling door 
de lidstaat van de relevantie ervan voor de 
inhoud en de doelstellingen van de 
programma's:
a) een beschrijving van specifieke 
maatregelen om bij de selectie van
concrete acties rekening te houden met 
milieubeschermingseisen, efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, matiging van 
en aanpassing aan de 
klimaatverandering, herstelvermogen 
voor rampen, risicopreventie en 
risicobeheer;
b) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma gelijke kansen te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
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voorkomen, met name in verband met de 
toegang tot financiering, daarbij rekening 
houdend met de behoeften van de 
verschillende doelgroepen die het risico 
lopen aldus te worden gediscrimineerd, en 
met name de eis om de toegankelijkheid 
voor personen met een handicap te 
waarborgen;
c) een beschrijving van de bijdrage van 
het programma aan de bevordering van 
gelijkheid van mannen en vrouwen en in 
voorkomend geval de regelingen om de 
integratie van het genderperspectief in het 
operationele programma en in concrete 
acties te waarborgen.
De lidstaten kunnen een advies van de 
nationale instanties voor gelijke kansen 
over de onder b) en c) bedoelde 
maatregelen bij het voorstel voor een 
operationeel programma voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid" 
voegen.

(De inleidende formule van lid 5 in het EP-amendement was oorspronkelijk de inleidende 
formule van lid 3 (gewijzigd) in de Commissietekst; letter a in het EP-amendement was 
oorspronkelijk punt i) van lid 3 in de Commissietekst;  letter c in het EP-amendement was 
oorspronkelijk punt iii) van lid 3 in de Commissietekst; en de laatste alinea in het EP-
amendement was oorspronkelijk de tweede alinea (gewijzigd) van lid 3 in de Commissietekst.)

Or. en

Amendement 244

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. Wanneer een lidstaat ten 
hoogste één operationeel programma voor 
elk fonds voorbereidt, mogen de 
elementen van het operationele 
programma die door lid 2, onder a), lid 3, 
onder a), c) en d), en de leden 4 en 6 
worden bestreken, uitsluitend op grond 
van de desbetreffende bepalingen van de 
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partnerschapsovereenkomst worden 
opgenomen.

Or. en

Amendement 245

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quinquies. Het operationele programma 
wordt voorbereid naar het model dat door 
de Commissie wordt vastgesteld door 
middel van een uitvoeringshandeling 
volgens de raadplegingsprocedure 
overeenkomstig artikel 143, lid 2.

Or. en

Amendement 246

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 sexies. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
vast houdende goedkeuring van alle 
elementen (inclusief eventuele 
toekomstige wijzigingen ervan) van het 
operationele programma die door dit 
artikel worden bestreken, met 
uitzondering van de elementen die vallen 
onder lid 2, onder b), punt vi), lid 2, 
onder e), de leden 4 en 5, lid 6, onder a) 
en c), en lid 7, waarvoor de lidstaten 
verantwoordelijk blijven.
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Or. en

Amendement 247

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 5 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 septies. Elk besluit tot wijziging van de 
elementen van het operationele 
programma die niet door het 
Commissiebesluit worden bestreken 
krachtens lid 10, wordt binnen één maand 
na de datum van het besluit door de 
beheersautoriteit ter kennis van de 
Commissie gebracht. Het besluit vermeldt 
de datum van de inwerkingtreding ervan, 
die niet vroeger mag zijn dan de datum 
waarop het wordt vastgesteld.

Or. en

Amendement 248

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 
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 

2. Het EFRO en het ESF kunnen op
complementaire wijze en met 
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 
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voorwaarde dat deze kosten noodzakelijk 
zijn om de concrete actie naar behoren uit 
te voeren en rechtstreeks in verband staan 
met die actie.

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

Amendement 249

Voorstel voor een verordening
Artikel 90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als onderdeel van een of meer operationele 
programma's kunnen het EFRO en het 
Cohesiefonds steun verlenen aan een 
concrete actie die een reeks 
werkzaamheden, activiteiten of diensten 
omvat en die bedoeld is om op zichzelf een 
ondeelbare taak van nauwkeurig 
omschreven economische of technische 
aard, met duidelijk omschreven doelen, te 
vervullen en waarvan de totale kosten 
hoger zijn dan 50 000 000 EUR ("groot 
project"). Financieringinstrumenten 
worden niet als grote projecten beschouwd.

Als onderdeel van een of meer operationele 
programma's, waarover krachtens 
artikel 87, lid 10, een Commissiebesluit 
dient te worden genomen, kunnen het 
EFRO en het Cohesiefonds steun verlenen 
aan een concrete actie die een reeks 
werkzaamheden, activiteiten of diensten 
omvat en die bedoeld is om op zichzelf een 
ondeelbare taak van nauwkeurig 
omschreven economische of technische 
aard, met duidelijk omschreven doelen, te 
vervullen en waarvoor de totale 
subsidiabele kosten hoger zijn dan 
50 000 000 EUR en, in het geval van 
concrete acties die bijdragen tot de 
thematische doelstelling overeenkomstig 
artikel 9, lid 7, waarvoor de totale 
subsidiabele kosten hoger zijn dan 
75 000 000 EUR ("groot project"). 
Financieringinstrumenten worden niet als 
grote projecten beschouwd.

Or. en
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Amendement 250

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie te verstrekken
informatie

Voor de beoordeling van grote projecten 
noodzakelijke informatie

1. Zodra het voorbereidende werk is 
voltooid, verstrekt de lidstaat of de 
beheersautoriteit de Commissie de 
volgende informatie over grote projecten:

1. Vooraleer een groot project wordt 
goedgekeurd, zorgt de beheersautoriteit 
ervoor dat de volgende informatie 
beschikbaar is:

a) informatie over de instantie die 
verantwoordelijk wordt voor de uitvoering 
van het grote project en de capaciteit ervan;

a) de instantie die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van het grote project en de 
capaciteit ervan;

b) een beschrijving van en informatie over
de investering en de plaats van uitvoering;

b) een beschrijving van de investering en 
de plaats van uitvoering;

c) de totale kosten en de totale subsidiabele 
kosten, rekening houdend met de 
voorschriften in artikel 54;

c) de totale kosten en de totale subsidiabele 
kosten, rekening houdend met de 
voorschriften in artikel 54;

d) informatie over de uitgevoerde 
haalbaarheidsstudies, met inbegrip van de 
analyse van de opties, de resultaten en een 
onafhankelijke evaluatie van de kwaliteit;

d) de uitgevoerde haalbaarheidsstudies, 
met inbegrip van de analyse van de opties 
en de resultaten;

e) een kosten-batenanalyse, met inbegrip 
van een economische en financiële analyse, 
en een risicobeoordeling;

e) een kosten-batenanalyse, met inbegrip 
van een economische en financiële analyse, 
en een risicobeoordeling;

f) een analyse van het milieueffect, waarin 
rekening wordt gehouden met de behoeften 
ten aanzien van aanpassing aan en 
beperking van klimaatverandering en 
herstelvermogen voor rampen;

f) een analyse van het milieueffect, waarin 
rekening wordt gehouden met de behoeften 
ten aanzien van aanpassing aan en 
beperking van klimaatverandering en 
herstelvermogen voor rampen;

f bis) een beschrijving van de voorgestelde 
publieke raadpleging en van de in 
artikel 5 bedoelde betrokken partners;

g) de consistentie met de desbetreffende 
prioritaire assen van de betrokken 
operationele programma's en de verwachte 
bijdrage aan de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen van die prioritaire 
assen;

g) de consistentie met de desbetreffende 
prioritaire assen van de betrokken 
operationele programma's, de verwachte 
bijdrage aan de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen van die prioritaire 
assen en de verwachte bijdrage aan de 
sociaaleconomische ontwikkeling;

h) het financieringsplan, waarin het h) het financieringsplan, waarin het 
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geplande totaalbedrag aan financiële 
middelen en de geplande steun uit de 
Fondsen, van de EIB en uit alle andere 
financieringsbronnen zijn aangegeven, met 
materiële en financiële indicatoren voor het 
toezicht op de vorderingen, rekening 
houdend met de vastgestelde risico's;

geplande totaalbedrag aan financiële 
middelen en de geplande steun uit de 
Fondsen, van de EIB en uit alle andere 
financieringsbronnen zijn aangegeven, met 
materiële en financiële indicatoren voor het 
toezicht op de vorderingen, rekening 
houdend met de vastgestelde risico's;

i) het tijdschema voor de uitvoering van het 
grote project en, wanneer wordt verwacht 
dat de uitvoeringsperiode langer zal zijn 
dan de programmeringsperiode, de fasen 
waarvoor steun uit de Fondsen wordt 
gevraagd tijdens de 
programmeringsperiode 2014-2020.

i) het tijdschema voor de uitvoering van het 
grote project en, wanneer wordt verwacht 
dat de uitvoeringsperiode langer zal zijn 
dan de programmeringsperiode, de fasen 
waarvoor steun uit de Fondsen wordt 
gevraagd tijdens de 
programmeringsperiode 2014-2020.

De Commissie geeft overeenkomstig de in 
artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure indicatieve 
aanwijzingen voor de methode die voor de 
onder e) bedoelde kosten-batenanalyse 
moet worden gebruikt.

De Commissie is gemachtigd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
richtsnoeren uit te vaardigen voor de 
methode die voor de onder e) van de eerste 
alinea bedoelde kosten-batenanalyse moet 
worden gebruikt.

Op initiatief van een lidstaat kan de 
onder a) tot en met i) bedoelde informatie 
worden beoordeeld door onafhankelijke 
deskundigen die technische bijstand 
krijgen van de Commissie of, in overleg 
met de Commissie, van andere 
onafhankelijke deskundigen. In andere 
gevallen verstrekt de lidstaat de onder a) 
tot en met i) bedoelde informatie zodra 
deze beschikbaar is aan de Commissie.

De vorm waarin de informatie over grote 
projecten wordt ingediend, wordt bepaald 
aan de hand van het model dat de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen vaststelt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de uniforme 
voorwaarden vast voor de methode die 
moet worden gebruikt voor het verrichten 
van een evaluatie van de kwaliteit van een 
groot project, alsook de vorm waarin de 
onder a) tot en met i) bedoelde informatie 
moet worden ingediend. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 143, lid 3, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Or. en
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Amendement 251

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Grote projecten die ter goedkeuring bij 
de Commissie worden ingediend, moeten 
in de lijst van grote projecten van een 
operationeel programma zijn opgenomen. 
De lijst wordt twee jaar na de vaststelling 
van een operationeel programma door de 
lidstaat of de beheersautoriteit 
geëvalueerd en kan op verzoek van de 
lidstaat volgens de procedure van artikel 
26, lid 2, worden aangepast, met name om 
er grote projecten in op te nemen die naar 
verwachting uiterlijk eind 2022 zullen zijn 
voltooid.

Schrappen

Or. en

Amendement 252

Voorstel voor een verordening
Artikel 92 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt uiterlijk drie 
maanden na indiening van de informatie bij 
uitvoeringshandeling een besluit tot 
goedkeuring van het grote project 
overeenkomstig artikel 91 vast. In het 
besluit worden de volgende elementen 
vastgesteld: het fysieke object van het 
grote project, het bedrag waarop het 
medefinancieringspercentage voor de 
prioritaire as van toepassing is, de 
materiële en financiële indicatoren voor het 
toezicht op de vorderingen en de verwachte 
bijdrage van het grote project tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de betrokken prioritaire as of assen. In het 
besluit tot goedkeuring wordt de 

2. De Commissie stelt uiterlijk drie 
maanden na indiening van de informatie bij 
uitvoeringshandeling een besluit tot 
goedkeuring van het grote project 
overeenkomstig artikel 91 vast. In het 
besluit worden de volgende elementen 
vastgesteld: het fysieke object van het 
grote project, het bedrag waarop het 
medefinancieringspercentage voor de 
prioritaire as van toepassing is, de 
materiële en financiële indicatoren voor het 
toezicht op de vorderingen en de verwachte 
bijdrage van het grote project tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de betrokken prioritaire as of assen. In het 
besluit tot goedkeuring wordt de 
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voorwaarde opgenomen dat het eerste 
contract voor werken binnen twee jaar na 
de datum van het besluit moet zijn 
gesloten.

voorwaarde opgenomen dat het eerste 
contract voor werken binnen twee jaar na 
de datum van het besluit moet zijn 
gesloten. In het geval van in het kader van 
PPP-structuren uitgevoerde concrete 
acties of in het geval van een ondertekend 
PPP-contract tussen een 
overheidsinstantie en de particuliere 
instantie, is een besluit tot goedkeuring 
afhankelijk van de voorwaarde dat het 
eerste contract voor werken moet zijn 
ondertekend binnen drie jaar na de datum 
van het besluit. Op naar behoren 
gemotiveerd verzoek van de lidstaat en 
binnen twee jaar na de datum van het 
besluit kan de Commissie, bijvoorbeeld in 
geval van vertraging vanwege 
administratieve en juridische procedures 
in verband met de uitvoering van grote 
projecten, door middel van een 
gedelegeerde handeling besluiten tot een 
verlenging van de termijn met maximaal 
twee jaar.

Or. en

Amendement 253

Voorstel voor een verordening
Artikel 93

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 

1. Een gezamenlijk actieplan is een 
concrete actie met een afgebakend 
toepassingsgebied die wordt beheerd aan 
de hand van de te realiseren outputs en 
resultaten. Een gezamenlijk actieplan 
omvat een project of 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 
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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 
moet een publiekrechtelijke instantie zijn. 
Gezamenlijke actieplannen worden niet als 
grote projecten beschouwd.

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. Results shall refer to 
direct effects of the joint action plan The 
beneficiary shall be a public law body.
Gezamenlijke actieplannen worden niet als 
grote projecten beschouwd.

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

2. De overheidsmiddelen die aan een 
gezamenlijk actieplan worden toegewezen, 
bedragen ten minste 10 000 000 EUR of, 
als dit minder is, 20 % van de 
overheidssteun van het operationele 
programma of de operationele 
programma's. Voor het uitvoeren van een 
proefproject kunnen de 
overheidsmiddelen die aan een 
gezamenlijk actieplan worden toegewezen 
voor elk operationeel programma worden 
beperkt tot 5 000 000 EUR.

De eerste alinea is niet van toepassing op 
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

De eerste alinea is niet van toepassing op 
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

Or. en

Amendement 254

Voorstel voor een verordening
Artikel 95 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gezamenlijke actieprogramma bevat: Het gezamenlijke actieprogramma bevat:

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 
richtsnoeren voor het economisch beleid 
van de lidstaten en van de Unie krachtens 
artikel 121, lid 2, van het Verdrag en de 

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 desbetreffende
specifieke aanbevelingen per land en de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en van de Unie 
krachtens artikel 121, lid 2, van het 
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aanbevelingen van de Raad krachtens 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag waarmee 
de lidstaten rekening moeten houden bij 
hun werkgelegenheidsbeleid;

Verdrag en de desbetreffende
aanbevelingen van de Raad krachtens 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag waarmee 
de lidstaten rekening moeten houden bij 
hun werkgelegenheidsbeleid;

Or. en

Amendement 255

Voorstel voor een verordening
Artikel 95 – alinea 1 – punt 9 – letters a, b en c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de kosten van het behalen van de 
mijlpalen en streefdoelen voor outputs en 
resultaten, onder verwijzing naar punt 2, 
vastgesteld aan de hand van de in 
artikel 57, lid 4, van deze verordening en in 
artikel 14 van de ESF-verordening 
bedoelde methoden;

a) de kosten van het behalen van de 
mijlpalen en streefdoelen voor outputs en 
resultaten, onder verwijzing naar punt 2, 
vastgesteld aan de hand van de in 
artikel 57, lid 4, van deze verordening en in 
artikel 14 van de ESF-verordening 
bedoelde methoden;

b) een indicatief tijdschema voor 
betalingen aan de begunstigde op basis van 
de mijlpalen en streefdoelen;

b) een indicatief tijdschema voor 
betalingen aan de begunstigde op basis van 
de mijlpalen en streefdoelen;

c) het financieringsplan uitgesplitst naar 
operationeel programma en prioritaire as, 
met inbegrip van het totale subsidiabele 
bedrag en de overheidssteun.

c) het financieringsplan uitgesplitst naar 
operationeel programma en prioritaire as, 
met inbegrip van het totale subsidiabele 
bedrag en de overheidsmiddelen.

Or. en

Amendement 256

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie binnen drie 
maanden na indiening van een voorstel 
voor een gezamenlijk actieplan oordeelt dat 
het niet aan de beoordelingsvoorschriften 

Wanneer de Commissie binnen twee 
maanden na indiening van een voorstel 
voor een gezamenlijk actieplan oordeelt dat 
het niet aan de beoordelingsvoorschriften 
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voldoet, doet zij opmerkingen aan de 
lidstaat toekomen. De lidstaat verstrekt de 
Commissie alle noodzakelijke gevraagde 
aanvullende informatie en past zo nodig 
het gezamenlijke actieplan hieraan aan.

voldoet, doet zij opmerkingen aan de 
lidstaat toekomen. De lidstaat verstrekt de 
Commissie alle noodzakelijke gevraagde 
aanvullende informatie en past zo nodig 
het gezamenlijke actieplan hieraan aan.

Or. en

Amendement 257

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als naar tevredenheid rekening is 
gehouden met de eventuele opmerkingen, 
stelt de Commissie uiterlijk zes maanden 
na indiening door de lidstaat, maar niet 
vóór de vaststelling van de betrokken 
operationele programma's, een besluit tot 
goedkeuring van het gezamenlijke 
actieplan vast.

2. Als naar behoren rekening is gehouden 
met de eventuele opmerkingen, stelt de 
Commissie uiterlijk vier maanden na 
indiening door de lidstaat, maar niet vóór 
de vaststelling van de betrokken 
operationele programma's, door middel 
van een uitvoeringshandeling een besluit 
tot goedkeuring van het gezamenlijke 
actieplan vast.

Or. en

Amendement 258

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de Commissie weigert steun uit de 
Fondsen voor een gezamenlijk actieplan te 
verlenen, stelt zij de lidstaat binnen de in 
lid 2 gestelde termijn in kennis van de 
redenen daarvoor.

4. Als de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling weigert steun uit de 
Fondsen voor een gezamenlijk actieplan te 
verlenen, stelt zij de lidstaat binnen de in 
lid 2 gestelde termijn in kennis van de 
redenen daarvoor.

Or. en
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Amendement 259

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat of de beheersautoriteit richt 
een stuurgroep voor het gezamenlijke 
actieplan op, die losstaat van het 
toezichtcomité van de operationele 
programma's. De stuurgroep vergadert ten 
minste twee keer per jaar.

1. De lidstaat of de beheersautoriteit richt 
een stuurgroep voor het gezamenlijke 
actieplan op, die losstaat van het 
toezichtcomité van de desbetreffende 
operationele programma's. De stuurgroep 
vergadert ten minste twee keer per jaar en 
rapporteert aan de beheersautoriteit. De 
beheersautoriteit stelt het desbetreffende 
toezichtcomité in kennis van de resultaten 
van het werk van de stuurgroep en van de 
voortgang bij de uitvoering van het 
gezamenlijke actieplan, overeenkomstig 
artikel 100, lid 1, onder e), en lid 114, 
lid 2, onder a).

Over de samenstelling ervan beslist de 
lidstaat in overleg met de beheersautoriteit, 
waarbij het partnerschapsbeginsel wordt 
gevolgd.

Over de samenstelling ervan beslist de 
lidstaat in overleg met de desbetreffende 
beheersautoriteit, waarbij het 
partnerschapsbeginsel wordt gevolgd.

De Commissie kan met raadgevende stem 
aan de werkzaamheden van de stuurgroep 
deelnemen. 2.

De Commissie kan met raadgevende stem 
aan de werkzaamheden van de stuurgroep 
deelnemen. 2.

Or. en

Amendement 260

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een lidstaat een verzoek tot 
wijziging van gemeenschappelijke 
actieplannen indient, wordt dit naar 
behoren gemotiveerd. De Commissie 
beoordeelt of het verzoek tot wijziging 
gerechtvaardigd is, rekening houdend met 
de door de lidstaat verstrekte informatie. 

3. Wanneer een lidstaat een verzoek tot 
wijziging van gemeenschappelijke 
actieplannen indient, wordt dit naar 
behoren gemotiveerd. De Commissie 
beoordeelt of het verzoek tot wijziging 
gerechtvaardigd is, rekening houdend met 
de door de lidstaat verstrekte informatie. 
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De Commissie kan opmerkingen maken en 
de lidstaat verstrekt de Commissie alle 
noodzakelijke aanvullende informatie. 
Uiterlijk drie maanden na de formele 
indiening van het verzoek tot wijziging 
door de lidstaat stelt de Commissie een 
besluit tot goedkeuring van dat verzoek 
vast, op voorwaarde dat naar tevredenheid 
rekening is gehouden met de eventuele 
opmerkingen van de Commissie. De 
wijziging treedt in werking op de datum 
van het besluit, tenzij in het besluit een 
andere datum van inwerkingtreding is 
vastgesteld.

De Commissie kan opmerkingen maken en 
de lidstaat verstrekt de Commissie alle 
noodzakelijke aanvullende informatie. 
Uiterlijk drie maanden na de formele 
indiening van het verzoek tot wijziging 
door de lidstaat stelt de Commissie door 
middel van een uitvoeringshandeling een 
besluit tot goedkeuring van dat verzoek 
vast, op voorwaarde dat naar tevredenheid 
rekening is gehouden met de eventuele 
opmerkingen van de Commissie. De 
wijziging treedt in werking op de datum 
van het besluit, tenzij in het besluit een 
andere datum van inwerkingtreding is 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 261

Voorstel voor een verordening
Artikel 99

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer voor een strategie voor 
stadsontwikkeling of voor een andere 
territoriale strategie of pact als bedoeld in 
artikel 12, lid 1, van Verordening ... [ESF] 
een geïntegreerde aanpak nodig is met 
investeringen voor meer dan één prioritaire 
as van een of meer operationele 
programma's, wordt de actie als 
geïntegreerde territoriale investering 
uitgevoerd.

Wanneer voor een strategie voor 
stadsontwikkeling of voor een andere 
territoriale strategie of een territoriaal pact 
als bedoeld in artikel 12, lid 1, van 
Verordening ... [ESF] een geïntegreerde 
aanpak nodig is met investeringen uit het 
ESF, het EFRO of het Cohesiefonds voor 
meer dan één prioritaire as van een of meer 
operationele programma's, kan de actie als 
geïntegreerde territoriale investering 
worden uitgevoerd.

De in het kader van een geïntegreerde 
territoriale investering uitgevoerde actie 
kan worden aangevuld met financiële 
steun uit het Elfpo of het EFMZV.

2. In de desbetreffende operationele 
programma's worden de geplande 
geïntegreerde territoriale investeringen 
vermeld en wordt de indicatieve financiële 
toewijzing uit elke prioritaire as aan elke 

2. Wanneer een geïntegreerde territoriale 
investering steun krijgt uit het ESF, het 
EFRO of het Cohesiefonds, bevat het 
desbetreffende operationele programma 
of bevatten de desbetreffende operationele 



PR\937861NL.doc 199/317 PE487.740v04-00

NL

geïntegreerde territoriale investering 
aangegeven.

programma's een beschrijving van de 
aanpak voor het gebruik van het 
instrument voor geïntegreerde territoriale 
investeringen alsmede de indicatieve 
financiële toewijzing uit elke prioritaire as 
conform de fondsspecifieke voorschriften.

Wanneer een geïntegreerde territoriale 
investering aanvullende financiële steun 
uit het Elfpo of het EFMZV krijgt, 
worden de indicatieve financiële 
toewijzing en de daaronder vallende 
maatregelen opgenomen in het 
desbetreffende programma of de 
desbetreffende programma's conform de 
fondsspecifieke voorschriften.

3. De lidstaat of de beheersautoriteit kan 
een of meer intermediaire instanties, 
waaronder plaatselijke autoriteiten, 
instanties voor regionale ontwikkeling of 
niet-gouvernementele organisaties, 
aanwijzen die worden belast met het 
beheer en de uitvoering van een 
geïntegreerde territoriale investering.

3. De lidstaat of de beheersautoriteit kan 
een of meer intermediaire instanties, 
waaronder lokale overheden, instanties 
voor regionale ontwikkeling of niet-
gouvernementele organisaties, aanwijzen 
die worden belast met het beheer en de 
uitvoering van een geïntegreerde 
territoriale investering conform de 
fondsspecifieke voorschriften.

4. De lidstaat of de bevoegde 
beheersautoriteiten waarborgen dat in het 
toezichtsysteem voor het operationele
programma de concrete acties en outputs 
van een prioritaire as worden 
onderscheiden die tot een geïntegreerde 
territoriale investering bijdragen.

4. De lidstaat of de bevoegde 
beheersautoriteiten waarborgen dat in het 
monitoringsysteem voor het programma/de 
programma's de concrete acties en outputs 
van een prioritaire as of een prioriteit van 
de Unie worden onderscheiden die tot een 
geïntegreerde territoriale investering 
bijdragen.

(Opmerking: deel 3 - titel II - hoofdstuk IV "Territoriale ontwikkeling" (artikel 99) is 
verplaatst naar deel 2 - titel III - hoofdstuk II bis (nieuw))

Or. en

Amendement 262

Voorstel voor een verordening
Artikel 100  – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) maatregelen in het operationele 
programma die nodig zijn om aan de ex-

h) wanneer niet aan de geldende ex-
antevoorwaarden is voldaan op de datum 
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antevoorwaarden te voldoen; van indiening van de 
partnerschapovereenkomst en het 
operationele programma, voortgang met 
maatregelen om aan de geldende ex-
antevoorwaarden te voldoen;  

Or. en

Amendement 263

Voorstel voor een verordening
Artikel 100  – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De volgende elementen worden door het 
toezichtcomité onderzocht en goedgekeurd:

2. In afwijking van het bepaalde bij 
artikel 43, lid 3, worden de volgende 
elementen door het toezichtcomité 
onderzocht en goedgekeurd:

Or. en

Amendement 264

Voorstel voor een verordening
Artikel 100  – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het evaluatieplan voor het operationele 
programma en eventuele wijzigingen van 
het plan;

c) het evaluatieplan voor het operationele 
programma en eventuele wijzigingen van 
het plan, ook indien onderdeel van een 
gemeenschappelijk evaluatieplan als 
bedoeld in de eerste zin van artikel 104, 
lid 1;

Or. en
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Amendement 265

Voorstel voor een verordening
Artikel 101

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat dient uiterlijk op 
30 april 2016 en vervolgens uiterlijk op 
30 april van elk volgend jaar tot en met 
2022 een jaarverslag overeenkomstig 
artikel 44, lid 1, bij de Commissie in. Het 
verslag dat in 2016 wordt ingediend, 
betreft de begrotingsjaren 2014 en 2015 
alsmede de periode tussen de begindatum 
voor de subsidiabiliteit van de uitgaven en 
31 december 2013.

1. De lidstaat dient uiterlijk op 31 mei 2016 
en vervolgens uiterlijk op 31 mei van elk 
volgend jaar tot en met 2022 een 
jaarverslag over de uitvoering 
overeenkomstig artikel 44, lid 1, bij de 
Commissie in. Het verslag dat in 2016 
wordt ingediend, betreft de begrotingsjaren 
2014 en 2015 alsmede de periode tussen de 
begindatum voor de subsidiabiliteit van de 
uitgaven en 31 december 2013.

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

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over:

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over:

a) de uitvoering van het operationele 
programma overeenkomstig artikel 44,
lid 2;

a) de uitvoering van het operationele 
programma overeenkomstig artikel 44, 
lid 2;

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

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

3. De jaarverslagen over de uitvoering die 
in 2017 en 2019 worden ingediend, 
omvatten een uiteenzetting en beoordeling 
van de krachtens artikel 44, lid 3 
respectievelijk lid 4, vereiste informatie, 
van de in lid 2 vermelde informatie, en 
bovendien van:

3. De jaarverslagen over de uitvoering die 
in 2017 en 2019 worden ingediend, 
omvatten een uiteenzetting en beoordeling 
van de krachtens artikel 44, lid 3 
respectievelijk lid 4, vereiste informatie, 
van de in lid 2 vermelde informatie, en 
bovendien van informatie over de hierna 
onder de punten (d), (g) en (j) genoemde 
elementen en kunnen afhangen van de 
inhoud en doelstellingen van de 
operationele programma’s en de 
informatie over de andere elementen:

A. de vorderingen bij de uitvoering van de 
geïntegreerde aanpak voor territoriale 
ontwikkeling, met inbegrip van duurzame 
stedelijke ontwikkeling, en vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 

A. de vorderingen bij de uitvoering van de 
geïntegreerde aanpak voor territoriale 
ontwikkeling, met inbegrip van de 
ontwikkeling van regio’s met 
demografische uitdagingen en 
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in het kader van het operationele 
programma;

permanente of natuurlijke handicaps, 
duurzame stedelijke ontwikkeling, en 
vanuit de gemeenschap geleide lokale
ontwikkeling in het kader van het 
operationele programma;

b) de vorderingen bij de uitvoering van 
acties ter vergroting van de capaciteit van 
de autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de Fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken;

b) de vorderingen bij de uitvoering van 
acties ter vergroting van de capaciteit van 
de autoriteiten van de lidstaten en van de 
begunstigden om de Fondsen 
administratief te beheren en te gebruiken;

c) de vorderingen bij de uitvoering van 
interregionale en transnationale acties;

c) de vorderingen bij de uitvoering van 
interregionale en transnationale acties;

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

d) de vorderingen bij de uitvoering van het 
evaluatieplan en het vervolg dat aan de 
bevindingen van evaluaties is gegeven;

d) de vorderingen bij de uitvoering van het 
evaluatieplan en het vervolg dat aan de 
bevindingen van evaluaties is gegeven;

e) de specifieke acties die zijn uitgevoerd 
om de gelijkheid van mannen en vrouwen 
te bevorderen en discriminatie te 
voorkomen, met inbegrip van de 
bevordering van de toegankelijkheid voor 
mensen met een handicap, en de regelingen 
die zijn getroffen om de integratie van het 
genderperspectief in het operationele 
programma en in concrete acties te 
waarborgen;

e) de specifieke acties die zijn uitgevoerd 
om de gelijkheid van mannen en vrouwen 
te bevorderen en discriminatie te 
voorkomen, met name de bevordering van 
de toegankelijkheid voor mensen met een 
handicap, en de regelingen die zijn 
getroffen om de integratie van het 
genderperspectief in het operationele 
programma en in concrete acties te 
waarborgen;

f) de acties die overeenkomstig artikel 8 
zijn uitgevoerd om duurzame ontwikkeling 
te bevorderen;

f) de acties die overeenkomstig artikel 8 
zijn uitgevoerd om duurzame ontwikkeling 
te bevorderen;

g) de resultaten van de voorlichtings- en 
publiciteitsmaatregelen voor de Fondsen 
die in het kader van de 
communicatiestrategie worden uitgevoerd;

g) de resultaten van de voorlichtings- en 
publiciteitsmaatregelen voor de Fondsen 
die in het kader van de 
communicatiestrategie worden uitgevoerd;

h) de vorderingen bij de uitvoering van 
eventuele acties op het gebied van sociale 
innovatie;

h) de vorderingen bij de uitvoering van 
eventuele acties op het gebied van sociale 
innovatie;

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 

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 tot armoede te 
vervallen dan wel gediscrimineerd of 
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aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de gebruikte financiële 
middelen, in voorkomend geval;

uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
personen met een handicap of in een 
situatie van langdurige werkloosheid, en 
jongeren zonder werk, met vermelding van 
de gebruikte financiële middelen, in 
voorkomend geval.

J. de betrokkenheid van de partners bij de 
uitvoering, het toezicht en de evaluatie van 
het operationele programma.

J. de betrokkenheid van de partners bij de 
uitvoering, het toezicht en de evaluatie van 
het operationele programma.

In afwijking van het voorgaande en met 
het oog op de samenhang tussen de 
partnerschapovereenkomst en het 
voortgangsverslag, kunnen de lidstaten 
met niet meer dan één operationeel 
programma per fonds informatie in 
verband met de in artikel 44, lid 3, 
gestelde ex-antevoorwaarden, de in  
artikel 44, lid 4, verlangde informatie, en 
de onder de punten (a), (b), (c) en (i) van 
dit lid bedoelde informatie in het 
voortgangsverslag opnemen in plaats van 
in de in 2017 respectievelijk 2019 in te 
dienen jaarverslagen en het eindverslag, 
onverminderd het bepaalde in artikel 100, 
lid 2, onder b).

4. De jaarverslagen en eindverslagen over 
de uitvoering worden opgesteld volgens 
modellen die de Commissie door middel 
van uitvoeringshandelingen vaststelt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

4. De jaarverslagen en eindverslagen over 
de uitvoering worden opgesteld volgens 
modellen die de Commissie door middel 
van uitvoeringshandelingen vaststelt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

(Opmerking: Onderwerp van nadere horizontale aanpassing voor N+3.)

Or. en
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Amendement 266

Voorstel voor een verordening
Artikel 102

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
beheersautoriteit uiterlijk op 31 januari, 
30 april, 31 juli en 31 oktober voor elk 
operationeel programma de volgende 
gegevens elektronisch bij de Commissie in, 
uitgesplitst naar prioritaire as:

1. Ten behoeve van het toezicht dient de 
lidstaat uiterlijk op 31 januari, 31 juli en 
31 oktober voor elk operationeel 
programma de volgende gegevens 
elektronisch bij de Commissie in, 
uitgesplitst naar prioritaire as:

a) de totale en publieke subsidiabele kosten 
van de concrete acties en het aantal 
concrete acties dat voor steun is 
geselecteerd;

a) de totale en publieke subsidiabele kosten 
van de concrete acties en het aantal 
concrete acties dat voor steun is 
geselecteerd;

b) de totale en publieke subsidiabele 
kosten van contracten of andere 
juridische verbintenissen die 
begunstigden bij de uitvoering van de 
voor steun geselecteerde concrete acties 
zijn aangegaan;

Schrappen

c) de totale subsidiabele uitgaven die door 
de begunstigden bij de beheersautoriteit 
zijn gedeclareerd.

c) de totale subsidiabele uitgaven die door 
de begunstigden bij de beheersautoriteit 
zijn gedeclareerd.

2. De gegevens die op 31 januari worden 
ingediend, worden bovendien uitgesplitst 
naar categorie steunverlening. Door de 
indiening van deze gegevens wordt geacht 
te zijn voldaan aan het voorschrift voor de 
indiening van de in artikel 44, lid 2, 
bedoelde financiële gegevens. 3.

2. De gegevens die op 31 januari worden 
ingediend, worden bovendien uitgesplitst 
naar categorie steunverlening.Door de 
indiening van deze gegevens wordt geacht 
te zijn voldaan aan het voorschrift voor de 
indiening van de in artikel 44, lid 2, 
bedoelde financiële gegevens. 3.

3. Bij de gegevens die uiterlijk op 
31 januari en 31 juli worden ingediend, 
wordt een raming gevoegd van het bedrag 
waarvoor de lidstaten betalingsaanvragen 
voor het lopende en het daaropvolgende 
begrotingsjaar verwachten in te dienen.

3. Bij de gegevens die uiterlijk op 
31 januari en 31 juli worden ingediend, 
wordt een raming gevoegd van het bedrag 
waarvoor de lidstaten betalingsaanvragen 
voor het lopende en het daaropvolgende 
begrotingsjaar verwachten in te dienen.

4. De uit hoofde van dit artikel ingediende 
gegevens moeten lopen tot het eind van de 
maand die aan de maand van indiening 
voorafgaat.

4. De uit hoofde van dit artikel ingediende 
gegevens moeten lopen tot het eind van de 
maand die aan de maand van indiening 
voorafgaat.

4 bis. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
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onderzoeksprocedure bij 
uitvoeringshandeling de uniforme 
voorwaarden vast voor het te gebruiken 
model bij indiening van de financiële 
gegevens bij de Commissie ten behoeve 
van het toezicht.

(Opmerking: Er moet naderhand nog een overweging worden ingevoegd ter motivering an de 
onderzoeksprocedure in lid 4 bis: over uitvoeringshandeling  met onderzoeksprocedure is 
overeenstemming bereikt op voorwaarde dat deze keuze van procedure afdoende wordt 
gemotiveerd, en wel in de vorm van een door het voorzitterschap te formuleren overweging) 

Or. en

Amendement 267

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in voorkomend geval, een opgave 
van toekomstige EU-maatregelen en 
beleidskeuzen ter versterking van de 
economische, sociale en territoriale  
cohesie, en realisering van de EU-
prioriteiten.

Or. en

Amendement 268

Voorstel voor een verordening
Artikel 104

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit stelt voor elk
operationeel programma een evaluatieplan
op. Het evaluatieplan wordt bij de eerste 
vergadering van het toezichtcomité 
ingediend. Wanneer er één toezichtcomité 
voor verscheidene operationele 
programma’s is, mag een evaluatieplan 
betrekking hebben op al die operationele 

1. De beheersautoriteit of de lidstaat stelt 
voor een of meerdere operationele
programma’s een evaluatieplan op.  Het 
evaluatieplan wordt uiterlijk een jaar na 
goedkeuring van het programma bij het 
toezichtcomité ingediend.
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programma’s.

2. Uiterlijk op 31 december 2020 dienen de 
beheersautoriteiten, voor elk programma, 
een verslag in met een samenvatting van de 
bevindingen van de tijdens de 
programmeringsperiode uitgevoerde 
evaluaties, met inbegrip van een 
beoordeling van de belangrijkste outputs 
en resultaten van het programma.

2. Uiterlijk op 31 december 2021 dienen de 
beheersautoriteiten, voor elk programma, 
een verslag in met een samenvatting van de 
bevindingen van de tijdens de 
programmeringsperiode uitgevoerde 
evaluaties en de belangrijkste outputs en 
resultaten van het programma,  voorzien 
van toelichtingen op de gerapporteerde 
informatie.

3. De Commissie verricht in nauwe 
samenwerking met de lidstaten en de 
beheersautoriteiten ex-postevaluaties.

3. De Commissie verricht in nauwe 
samenwerking met de lidstaten en de 
beheersautoriteiten ex-postevaluaties.

Or. en

Amendement 269

Voorstel voor een verordening
Artikel 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorlichting en publiciteit Voorlichting en communicatie
1. De lidstaten en beheersautoriteiten zijn 
verantwoordelijk voor:

1. De lidstaten en beheersautoriteiten zijn 
verantwoordelijk voor:

-a) opstellen van de 
communicatiestrategieën;

A. de oprichting van één website of 
portaalsite die informatie over alle 
operationele programma’s in die lidstaat 
geeft, alsook toegang tot die programma’s;

A. de oprichting van één website of 
portaalsite die informatie over alle 
operationele programma’s in die lidstaat 
geeft, alsook toegang tot die programma’s, 
inclusief de informatie over het 
tijdschema voor de uitvoering van de 
programmering en eventuele openbare 
raadplegingen in verband daarmee;

b) de voorlichting van potentiële 
begunstigden over de 
financieringsmogelijkheden van 
operationele programma’s;

b) de voorlichting van potentiële 
begunstigden over de 
financieringsmogelijkheden van 
operationele programma’s;

c) het bij de burgers van de Unie onder de 
aandacht brengen van de rol en de 

c) het bij de burgers van de Unie onder de 
aandacht brengen van de rol en de 
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verwezenlijkingen van het cohesiebeleid en 
van de Fondsen door middel van 
voorlichtings- en communicatieacties 
betreffende de resultaten en effecten van 
partnerschapscontracten, operationele 
programma’s en concrete acties.

verwezenlijkingen van het cohesiebeleid en 
van de Fondsen door middel van 
voorlichtings- en communicatieacties 
betreffende de resultaten en effecten van 
partnerschapscontracten, operationele 
programma’s en concrete acties.

2. Om de steun uit de Fondsen inzichtelijk 
te maken, houden de lidstaten een lijst in 
CSV- of XML-formaat bij van de concrete 
acties per operationeel programma en per 
Fonds, die via de website of portaalsite 
toegankelijk is en een lijst en samenvatting 
van alle operationele programma’s in die 
lidstaat bevat.

2. Om de steun uit de Fondsen inzichtelijk 
te maken, houden de lidstaten of 
beheersautoriteiten een lijst bij, in een 
spreadsheet-formaat, waarop gegevens 
kunnen worden gesorteerd, opgezocht, 
uitgelicht, vergeleken en gemakkelijk op 
internet geplaatst, bijvoorbeeld in CSV- of 
XML-formaat, van de concrete acties per 
operationeel programma en per Fonds. die 
via de website of portaalsite toegankelijk is 
en een lijst en samenvatting van alle 
operationele programma’s in die lidstaat 
bevat. Deze lijst van concrete acties is via 
de website of portaalsite toegankelijk en 
bevat een lijst en samenvatting van alle 
operationele programma’s in die lidstaat. 

Om hergebruik van de lijst van concrete 
acties door de particuliere sector, 
maatschappelijke organisaties, of de 
nationale overheidsdiensten aan te 
moedigen kunnen de toepasselijke 
licentievoorwaarden waaronder de 
gegevens zijn gepubliceerd, duidelijk op 
de website worden vermeld.

De lijst van concrete acties wordt ten 
minste elke drie maanden bijgewerkt.

De lijst van concrete acties wordt ten 
minste elke zes maanden bijgewerkt.

In bijlage VI is de informatie vastgesteld 
die in ieder geval in de lijst van concrete 
acties moet worden opgenomen. 3.

In bijlage VI is de informatie vastgesteld 
die in ieder geval in de lijst van concrete 
acties moet worden opgenomen. 3.

3. Bijlage VI bevat voorschriften voor de 
op het publiek gerichte voorlichtings- en 
publiciteitsmaatregelen, alsook voor de op 
aanvragers en begunstigden gerichte 
voorlichtingsmaatregelen.

3. Bijlage VI bevat voorschriften voor de 
op het publiek gerichte voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen, alsook voor de 
op aanvragers en begunstigden gerichte 
voorlichtingsmaatregelen.

4. De technische kenmerken van 
voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen 
voor concrete acties alsmede de 
grondregels voor de opbouw van het 
embleem en aanwijzingen voor de 

4. De Commissie stelt volgens de in artikel 
143, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure 
bij uitvoeringshandeling de uniforme 
voorwaarden vast voor de technische 
kenmerken van voorlichtings- en 
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genormaliseerde kleuren worden door de 
Commissie vastgesteld door middel van 
uitvoeringshandelingen volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

communicatiemaatregelen voor concrete 
acties alsmede de grondregels voor de 
opbouw van het embleem en aanwijzingen 
voor de genormaliseerde kleuren .

Or. en

Amendement 270

Voorstel voor een verordening
Artikel 106

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit stelt voor elk 
operationeel programma een 
communicatiestrategie op. Er mag één 
communicatiestrategie voor verscheidene 
operationele programma’s worden 
opgesteld.

1. De lidstaten of de beheersautoriteiten
stellen voor elk operationeel programma 
een communicatiestrategie op. Er mag één 
communicatiestrategie voor verscheidene 
operationele programma’s worden 
opgesteld. In de communicatiestrategie 
wordt overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel rekening 
gehouden met de omvang van het (de) 
operationele programma(’s).

De communicatiestrategie bevat de in 
bijlage VI vermelde elementen en 
jaarlijkse bijwerkingen met details van de 
geplande voorlichtings- en 
publiciteitsactiviteiten.

De communicatiestrategie bevat de in 
bijlage VI vermelde elementen.

2. De communicatiestrategie wordt op de 
eerste vergadering van het toezichtcomité
na de goedkeuring van het operationele 
programma besproken en goedgekeurd.

2. Overeenkomstig artikel 100, lid 2, 
onder d) wordt de communicatiestrategie 
uiterlijk 6 maanden na de goedkeuring van 
het (de) betrokken operationele 
programma(’s) ter goedkeuring aan het 
toezichtcomité voorgelegd. 

Herzieningen van de 
communicatiestrategie worden door het 
toezichtcomité besproken en goedgekeurd.

Schrappen

Wanneer er een gezamenlijke 
communicatiestrategie wordt opgesteld 
waarbij meerdere toezichtscomités 
betrokken zijn, kan de lidstaat een 
toezichtscomité aanwijzen dat in overleg 
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met de andere toezichtscomités, de 
gemeenschappelijke strategie  en ook 
eventuele latere herzieningen moet 
goedkeuren.
Zo nodig kan de lidstaat of kunnen de 
beheersautoriteiten de 
communicatiestrategie gedurende de 
programmeringsperiode herzien. De 
herziene communicatiestrategie wordt 
overeenkomstig artikel 100, lid 2, onder d) 
door de beheersautoriteit ter goedkeuring 
aan het toezichtscomité voorgelegd.

3. De beheersautoriteit brengt het 
toezichtcomité voor elk operationeel 
programma ten minste een keer per jaar op 
de hoogte van de vorderingen bij de 
uitvoering van de communicatiestrategie 
en van haar beoordeling van de resultaten.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2, 
derde alinea, brengt de beheersautoriteit 
overeenkomstig artikel 100, lid 2, onder 
c), het (de) verantwoordelijke 
toezichtcomité(s) ten minste een keer per 
jaar op de hoogte van de vorderingen bij de 
uitvoering van de communicatiestrategie 
en van haar analyse van de resultaten 
alsmede van de voor het volgende jaar 
geplande voorlichtings- en 
communicatieactiviteiten. Het 
toezichtcomité brengt wanneer het dit 
nodig oordeelt advies uit over de voor het 
volgende jaar geplande activiteiten.

Or. en

Amendement 271

Voorstel voor een verordening
Artikel 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een contactpersoon 
voor voorlichting en communicatie aan om 
de voorlichtings- en communicatieacties 
voor een of meer Fondsen te coördineren 
en brengt de Commissie hiervan op de 
hoogte.

1. Elke lidstaat wijst een contactpersoon 
voor voorlichting en communicatie aan om 
de voorlichtings- en communicatieacties 
voor een of meer Fondsen te coördineren, 
met inbegrip van relevante programma’s 
voor Europese territoriale samenwerking,
en brengt de Commissie hiervan op de 
hoogte.
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2. De contactpersoon voor voorlichting en 
communicatie zorgt voor coördinatie en 
fungeert als voorzitter van de 
vergaderingen van een nationaal netwerk 
van voorlichters voor de Fondsen, met 
inbegrip van relevante programma’s voor 
Europese territoriale samenwerking, het 
oprichten en onderhouden van de in 
bijlage VI bedoelde website of portaalsite 
en de verplichting een overzicht te geven
van de communicatiemaatregelen op 
nationaal niveau.

2. De contactpersoon voor voorlichting en 
communicatie is verantwoordelijk voor de 
coördinatie van een nationaal netwerk van 
voorlichters voor de Fondsen waar een 
dergelijk netwerk bestaat, het oprichten en 
onderhouden van de in bijlage VI bedoelde 
website of portaalsite en het geven van een 
overzicht van de communicatiemaatregelen 
op lidstaatniveau.

3. Elke beheersautoriteit wijst één persoon 
aan die verantwoordelijk is voor de 
voorlichting en communicatie op het 
niveau van het operationele programma en 
brengt de Commissie hiervan op de hoogte.

3. Elke beheersautoriteit wijst één persoon 
aan die verantwoordelijk is voor de 
voorlichting en communicatie op het 
niveau van het operationele programma en 
brengt de Commissie hiervan op de hoogte. 
In voorkomend geval kan één persoon 
voor meerdere operationele programma’s 
worden aangewezen. 

4. De Commissie richt netwerken op EU-
niveau op waaraan de door de lidstaten en 
de beheersautoriteiten aangewezen leden 
deelnemen om de resultaten van de 
uitvoering van de 
communicatiestrategieën, ervaringen met 
de uitvoering van voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen en goede 
praktijken uit te wisselen.

4. De Commissie richt netwerken op EU-
niveau op waaraan de door de lidstaten 
aangewezen leden deelnemen om de 
resultaten van de uitvoering van de 
communicatiestrategieën, ervaringen met 
de uitvoering van voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen en goede 
praktijken uit te wisselen.

Or. en

Amendement 272

Voorstel voor een verordening
Artikel 109

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk van de Fondsen mag financiering 
verlenen voor concrete acties op het 
gebied van financiële bijstand die 
subsidiabel zijn uit hoofde van een van de 
andere Fondsen. Het bedrag van de 
Fondsen dat aan technische bijstand wordt 

1. Het bedrag van de Fondsen dat aan 
technische bijstand wordt toegewezen, mag 
niet meer bedragen dan 4 % van het totale 
bedrag van de Fondsen dat is toegewezen 
aan operationele programma’s in een 
lidstaat voor elke categorie regio’s van het 
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toegewezen, mag niet meer bedragen dan 4 
% van het totale bedrag van de Fondsen dat 
is toegewezen aan operationele 
programma’s voor elke categorie regio’s 
van het doel “investeren voor groei en 
werkgelegenheid”.

doel “investeren voor groei en 
werkgelegenheid” en 4% het totale bedrag 
van het cohesiefonds dat aan operationele 
programma’s in een lidstaat wordt 
toegewezen.

1 bis. Onverminderd het bepaalde in lid 1, 
mag elk van de Fondsen financiering 
verlenen voor concrete acties op het 
gebied van financiële bijstand die 
subsidiabel zijn uit hoofde van een van de 
andere Fondsen.De toewijzing voor 
technische bijstand uit respectievelijk het 
EFRO en het ESF bedraagt per lidstaat 
ten hoogste 10% van het totale bedrag dat 
uit ieder fonds, per regiocategorie in het 
kader van de doelstelling "Investeren in 
groei en werkgelegenheid", voor 
operationele programma's wordt 
toegewezen.
1 ter. In afwijking van artikel 60, leden 1 
en 2, kunnen concrete acties inzake 
technische bijstand buiten het 
programmagebied, doch binnen de Unie, 
worden uitgevoerd, op voorwaarde dat zij 
aan het operationele programma of, in het 
geval van een operationeel programma 
voor technische bijstand, aan de andere 
betrokken programma's ten goede komen.
1 quater. Wanneer de Fondsen worden 
aangewend voor financiering van 
technische bijstand voor meer dan een 
regiocategorie, zodat de kosten van de 
concrete acties kunnen worden 
toegerekend aan technische 
bijstandstoewijzingen voor verschillende 
regiocategorieën, kan een pro rata 
grondslag worden toegepast, rekening 
houdende met de toewijzing uit hoofde 
van elke regiocategorie als aandeel in de 
totale toewijzing van elke lidstaat.
1 quinquies. Wanneer  het totale bedrag 
uit de fondsen dat  in het kader van de 
doelstelling "Investeren in groei en 
werkgelegenheid" aan een lidstaat wordt 
toegewezen, 1 miljard euro of minder 
bedraagt, moet - in afwijking van het 
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bepaalde in lid 1 - het in lid 1 bedoelde 
percentage 6% bedragen, waarbij het 
totale voor technische bijstand toegewezen 
bedrag maximaal 50 000 000 euro mag 
bedragen voorzover het niet lager uitvalt.

2. Technische bijstand wordt verleend in de 
vorm van een prioritaire as van één Fonds 
binnen een operationeel programma of in 
de vorm van een specifiek operationeel 
programma.

2. Technische bijstand wordt verleend in de 
vorm van een prioritaire as van één Fonds 
binnen een operationeel programma of in 
de vorm van een specifiek operationeel 
programma of in beide vormen.

3. De toewijzing uit een Fonds voor 
technische bijstand mag niet meer 
bedragen dan 10 % van de totale 
toewijzing van het Fonds voor 
operationele programma’s in een lidstaat 
voor elke categorie regio’s van het doel 
“investeren voor groei en 
werkgelegenheid”.

Schrappen

Or. en

Amendement 273

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het medefinancieringspercentage van 
elke prioritaire as van operationele 
programma’s voor het doel “investeren in 
groei en werkgelegenheid” bedraagt niet 
meer dan:

3. Het medefinancieringspercentage van 
elke prioritaire as van operationele 
programma’s voor het doel “investeren in 
groei en werkgelegenheid” bedraagt niet 
meer dan:

a) 85 % voor het Cohesiefonds; a) 85 % voor het Cohesiefonds;
b) 85 % voor de minder ontwikkelde 
regio’s van de lidstaten waarvan het bbp 
per inwoner voor de periode 2007-2009 
minder dan 85 % van het gemiddelde van 
de EU-27 voor dezelfde periode bedroeg
en voor de ultraperifere gebieden;

b) 85 % voor de minder ontwikkelde 
regio’s van de lidstaten en voor de 
ultraperifere gebieden, inclusief extra 
financiering;

c) 80 % voor de minder ontwikkelde 
regio’s van de andere lidstaten dan 
bedoeld onder b) die op 1 januari 2014 in 
aanmerking komen voor de 

Schrappen
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overgangsregeling van het Cohesiefonds;
d) 75 % voor de minder ontwikkelde 
regio’s van de andere lidstaten dan 
bedoeld onder b) en c) en voor alle regio’s
waarvan het bbp per inwoner voor de 
periode 2007-2013 minder dan 75 % van 
het gemiddelde van de EU-25 voor de 
referentieperiode bedroeg, maar waarvan 
het bbp per inwoner meer dan 75 % van 
het gemiddelde bbp van de EU-27 
bedraagt;

Schrappen

e) 60 % voor de andere dan de onder d) 
bedoelde overgangsregio’s;

e) 75 % voor de overgangsregio’s en voor 
de regio's die in aanmerking kwamen 
voor financiering uit overgangssteun 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006;

f) 50 % voor de andere dan de onder d)
bedoelde meer ontwikkelde regio’s.

f) 50 % voor de andere dan de onder e)
bedoelde meer ontwikkelde regio’s.

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele 
programma’s voor het doel “Europese 
territoriale samenwerking” bedraagt niet 
meer dan 75 %.

Het medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as van operationele 
programma’s voor het doel “Europese 
territoriale samenwerking” bedraagt niet 
meer dan 85 %.

Or. en

Amendement 274

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het medefinancieringspercentage van 
de aanvullende toewijzing overeenkomstig 
artikel 84, lid 1, onder e), bedraagt niet 
meer dan 50 %.

Schrappen

Hetzelfde medefinancieringspercentage is 
van toepassing op de aanvullende 
toewijzing op grond van artikel 4, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. […]/2012 
[ETS-verordening].

Schrappen

Or. en
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Amendement 275

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 3 bedoelde maximale 
medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as wordt met tien procentpunten 
verhoogd als een prioritaire as volledig 
wordt uitgevoerd door middel van 
financieringsinstrumenten of door middel 
van vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

5. Het in lid 3 bedoelde maximale 
medefinancieringspercentage van elke 
prioritaire as wordt met niet meer dan tien 
procentpunten verhoogd als een prioritaire 
as volledig wordt uitgevoerd door middel 
van financieringsinstrumenten of door 
middel van territoriale instrumenten ter 
ondersteuning van lokale ontwikkeling 
(ITI, gemeenschappelijk actieplan of 
CLLD).

Or. en

Amendement 276

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) opneming van de in artikel 349 van 
het Verdrag bedoelde ultraperifere regio's

Or. en

Amendement 277

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – punt 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) regio's die van een ernstige 
demografische kwetsbaarheid te lijden 
hebben.
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Or. en

Amendement 278

Voorstel voor een verordening
Artikel 112 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer onverschuldigd aan een 
begunstigde betaalde bedragen door een 
fout of nalatigheid van een lidstaat niet 
kunnen worden teruggevorderd, is die 
lidstaat verantwoordelijk voor de 
terugbetaling van de betrokken bedragen 
aan de algemene begroting van de Unie.

Wanneer onverschuldigd aan een 
begunstigde betaalde bedragen door een 
fout of nalatigheid van een lidstaat niet 
kunnen worden teruggevorderd, is die 
lidstaat verantwoordelijk voor de 
terugbetaling van de betrokken bedragen 
aan de algemene begroting van de Unie. 
De lidstaten kunnen ertoe besluiten een 
onverschuldigd betaald bedrag niet terug 
te vorderen indien het van de begunstigde 
terug te vorderen bedrag, zonder rente, 
niet meer dan 250 EUR aan steun uit de 
fondsen bedraagt.

Or. en

Amendement 279

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, regionale of 
plaatselijke openbare autoriteit of instantie 
als beheersautoriteit aan. Een en dezelfde 
openbare autoriteit of instantie mag als 
beheersautoriteit voor verscheidende 
operationele programma’s worden 
aangewezen.

1. De lidstaten wijzen voor elk operationeel 
programma een nationale, regionale of 
plaatselijke openbare autoriteit of instantie, 
dan wel een privaatrechtelijke instantie, 
als beheersautoriteit aan. Een en dezelfde 
beheersautoriteit mag voor verscheidende 
operationele programma’s worden 
aangewezen.

Or. en
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Amendement 280

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen voor een 
operationeel programma een 
beheersautoriteit aanwijzen die daarnaast 
de taken van de certificeringsautoriteit 
verricht.

3. De lidstaten kunnen voor een 
operationeel programma een 
beheersautoriteit die een openbare 
autoriteit of instantie is, aanwijzen om
daarnaast de taken van de 
certificeringsautoriteit te verrichten.

Or. en

Amendement 281

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor het doel “investeren in groei in 
werkgelegenheid” en het EFMZV 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.

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 EUR of uit het EFMZV meer 
dan 100 000 000 EUR bedraagt, mag de 
auditautoriteit echter geen deel uitmaken van 
dezelfde publieke autoriteit of instantie als de 
beheersautoriteit.

Voor operationele programma's waarvan 
het totale steunbedrag uit de Fondsen meer 
dan 250 000 000 euro bedraagt, mag de 
auditautoriteit deel uitmaken van dezelfde 
publieke autoriteit of instantie  als de 
beheersautoriteit, indien de Commissie, 
overeenkomstig de toepasselijke 
bepalingen voor de voorgaande 
programmeringsperiode, de lidstaat in 
kennis heeft gesteld van haar conclusie 
dat zij zich hoofdzakelijk op haar 
auditoordeel kan verlaten, of indien de 
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Commissie op basis van de ervaring met 
de vorige programmeringsperiode ervan is 
overtuigd dat de institutionele organisatie 
en verantwoordingsplicht van de 
auditautoriteit voldoende garanties bieden 
voor haar functionele onafhankelijkheid 
en haar betrouwbaarheid.

Or. en

Amendement 282

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaat kan op eigen initiatief 
een coördinerende instantie aanwijzen die 
tot taak heeft contact met de Commissie te 
houden en informatie aan de Commissie 
te verstrekken, activiteiten van de andere 
aangewezen relevante instanties te 
coördineren en te bevorderen dat de 
voorschriften van de Unie op 
geharmoniseerde wijze worden toegepast.

Or. en

Amendement 283

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

113 bis. Procedure voor het aanwijzen van 
de beheersautoriteit en de 
certificeringsautoriteit
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1. De lidstaat stelt de Commissie in kennis 
van de datum en de vorm van de 
aanwijzing, die op het gepaste niveau is 
geschied, van de beheersautoriteit en, 
waar nodig, de certificeringsautoriteit, 
voordat de eerste aanvraag voor 
tussentijdse betaling bij de Commissie 
wordt ingediend.
2. De aanwijzing bedoeld in lid 1 
geschiedt op basis van een verslag en een 
oordeel van een onafhankelijke 
auditautoriteit die nagaat of de 
aangewezen autoriteiten voldoen aan de 
criteria inzake interne controle-omgeving, 
risicobeheersing, controleactiviteiten en 
toezicht in Bijlage XX. De onafhankelijke 
auditautoriteit is de auditautoriteit, of een 
andere publiek- of privaatrechtelijke 
instantie met de vereiste auditcapaciteit, 
onafhankelijk van de beheersautoriteit en, 
waar van toepassing, van de 
certificeringsautoriteit, die werkt volgens 
internationaal aanvaarde auditnormen. 
Als de onafhankelijke auditautoriteit 
vaststelt dat het deel van het beheers- en 
controlesysteem betreffende de beheers-
of de certificeringsautoriteit, in essentie 
hetzelfde is als voor de voorgaande 
programmeringsperiode, en dat er op 
basis van auditwerk dat is verricht 
overeenkomstig de bepalingen ter zake 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van 
de Raad reden is om aan te nemen dat zij 
in die periode goed functioneerden, kan 
de instantie zonder aanvullend auditwerk 
te doen, tot de slotsom komen dat aan de 
criteria is voldaan.
3. Als het totale steunbedrag uit de 
fondsen aan een operationeel programma 
meer dan 250 000 000 euro bedraagt, kan 
de Commissie binnen een maand na 
kennisgeving van de in lid 1 bedoelde 
aanwijzing het verslag en het oordeel van 
de in lid 2 bedoelde onafhankelijke 
auditautoriteit opvragen, alsmede de 
beschrijving van de geldende functies en 
procedures voor de beheersautoriteit of, in 
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voorkomend geval, de 
certificeringsautoriteit. De Commissie 
besluit of zij deze documenten opvraagt op 
basis van haar risicobeoordeling, 
rekening houdend met informatie over 
significante wijzigingen in de functies en 
procedures van de beheersautoriteit of, in 
voorkomend geval, de 
certificeringsautoriteit, in vergelijking met 
de voorgaande programmeringsperiode en 
relevante aanwijzingen inzake hun goede 
functionering.
De Commissie kan binnen twee maanden 
na ontvangst van deze documenten 
opmerkingen maken.
Onverminderd de toepassing van artikel 
74 wordt door de bestudering van deze 
documenten de behandeling van 
aanvragen voor tussentijdse betalingen 
niet onderbroken.
4. Als het totale steunbedrag uit de 
fondsen aan een operationeel programma 
meer dan 250 000 000 euro bedraagt en er 
sprake is van significante wijzingen in de 
functies en procedures van de 
beheersautoriteit of, in voorkomend geval, 
de certificeringsautoriteit, in vergelijking 
met de voorgaande 
programmeringsperiode, kan de lidstaat 
de Commissie binnen twee maanden na 
de in lid 1 bedoelde kennisgeving van de 
aanwijzing, op eigen initiatief de in lid 3 
genoemde documenten doen toekomen. 
De Commissie zal binnen drie maanden 
na ontvangst van deze documenten 
opmerkingen maken.
5. Als bestaande audit- en 
controleresultaten aantonen dat de 
aangewezen autoriteit niet meer voldoet 
aan de criteria van lid 2, stelt de lidstaat 
op een passend niveau, afhankelijk van de 
ernst van het probleem, een 
voorwaardelijke termijn vast waarin de 
nodige corrigerende maatregelen zullen 
worden genomen.
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Als de aangewezen autoriteit de vereiste 
corrigerende maatregelen niet binnen de 
door de lidstaat gestelde voorwaardelijke 
termijn uitvoert, beëindigt de lidstaat, op 
passend niveau de aanwijzing ervan.
De lidstaat stelt de Commissie onverwijld 
op de hoogte wanneer er een 
voorwaardelijke termijn wordt gesteld 
voor een aangewezen autoriteit, met 
informatie over de respectieve 
voorwaardelijke termijn, wanneer de 
termijn na uitvoering van corrigerende 
maatregelen wordt beëindigd, evenals 
wanneer de aanwijzing van een autoriteit 
wordt beëindigd. Door de kennisgeving 
dat een lidstaat een voorwaardelijke 
termijn stelt voor een aangewezen 
autoriteit wordt, onverminderd de 
toepassing van artikel 74, de behandeling 
van aanvragen voor tussentijdse 
betalingen niet onderbroken.
6. Wanneer de aanwijzing van een 
beheers- of certificeringsautoriteit wordt 
beëindigd wijzen de lidstaten, volgens de 
procedure van lid 2, een nieuwe autoriteit 
aan die, na te zijn aangewezen, de 
functies van de beheers- of 
certificeringsautoriteit overneemt, en 
stellen de Commissie daarvan in kennis.
7. een uitvoeringshandeling neemt de 
Commissie, overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure in artikel 143, lid 3, 
uniforme voorwaarden aan inzake het 
model voor het verslag en het advies van 
de onafhankelijke auditautoriteit en de 
beschrijving van de geldende functies en 
procedures voor de beheersautoriteit en, 
in voorkomend geval, de 
certificeringsautoriteit.

Or. en
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Amendement 284

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten aanzien van het beheer van het 
operationele programma moet de 
beheersautoriteit:

2. Ten aanzien van het beheer van het 
operationele programma moet de 
beheersautoriteit:

a) de werkzaamheden van het 
toezichtcomité ondersteunen en dat comité 
alle informatie verstrekken die het nodig 
heeft om zijn taken te verrichten, in het 
bijzonder gegevens over de vorderingen bij 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het operationele programma, financiële
gegevens en gegevens over indicatoren en 
mijlpalen;

a) de werkzaamheden van het in artikel 41 
bedoelde toezichtcomité ondersteunen en 
dat comité alle informatie verstrekken die 
het nodig heeft om zijn taken te verrichten, 
in het bijzonder gegevens over de
vorderingen bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het operationele 
programma, financiële gegevens en 
gegevens over indicatoren en mijlpalen;

b) de jaarverslagen en het eindverslag over 
de uitvoering opstellen en, na goedkeuring 
door het toezichtcomité, bij de Commissie 
indienen;

b) de in artikel 44 bedoelde jaarverslagen 
en eindverslagen over de uitvoering 
opstellen en, na goedkeuring door het 
toezichtcomité, bij de Commissie indienen;

c) aan de intermediaire instanties en 
begunstigden informatie ter beschikking 
stellen die van belang is voor de uitvoering 
van hun taken, respectievelijk voor de 
uitvoering van concrete acties;

c) aan de intermediaire instanties en 
begunstigden informatie ter beschikking 
stellen die van belang is voor de uitvoering 
van hun taken, respectievelijk voor de 
uitvoering van concrete acties;

d) een systeem opzetten voor de 
vastlegging en opslag in 
gecomputeriseerde vorm van de voor 
toezicht, evaluatie, financieel beheer, 
verificatie en audit vereiste gegevens over 
elke concrete actie, in voorkomend geval 
met inbegrip van gegevens over 
individuele deelnemers aan concrete acties;

d) een systeem opzetten voor de 
vastlegging en opslag in 
gecomputeriseerde vorm van de voor 
toezicht, evaluatie, financieel beheer, 
verificatie en audit vereiste gegevens over 
elke concrete actie, in voorkomend geval 
met inbegrip van gegevens over 
individuele deelnemers aan concrete acties;

e) waarborgen dat de onder d) bedoelde 
gegevens worden verzameld en in het 
systeem worden opgeslagen en bewaard, 
en dat de gegevens over indicatoren naar 
geslacht zijn uitgesplitst, indien 
voorgeschreven in bijlage I bij de ESF-
verordening.

e) waarborgen dat de onder d) bedoelde 
gegevens worden verzameld en in het 
systeem worden opgeslagen en bewaard, 
en dat de gegevens over indicatoren naar 
geslacht zijn uitgesplitst, indien 
voorgeschreven in bijlage I bij de ESF-
verordening.

Or. en
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Amendement 285

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten aanzien van de selectie van concrete 
acties moet de beheersautoriteit:

3. Ten aanzien van de selectie van concrete 
acties moet de beheersautoriteit:

a) passende selectieprocedures en -criteria 
opstellen en na goedkeuring toepassen, die:

a) passende selectieprocedures en -criteria 
opstellen en na goedkeuring toepassen, die:

-i) ervoor zorgen dat concrete acties 
bijdragen tot het verwezenlijken van de 
specifieke doelstellingen en resultaten van 
de desbetreffende prioritaire assen;

i) niet-discriminerend en transparant zijn; i) niet-discriminerend en transparant zijn;

ii) rekening houden met de algemene 
beginselen in de artikelen 7 en 8;

ii) rekening houden met de algemene 
beginselen in de artikelen 7 en 8;

b) waarborgen dat een geselecteerde 
concrete actie binnen het 
toepassingsgebied van het betrokken Fonds 
of de betrokken Fondsen valt en binnen
een categorie steunverlening of, in het 
geval van het EFMZV, een maatregel die 
in de prioriteit of prioriteiten van het 
operationele programma is vastgesteld;

b) waarborgen dat een geselecteerde 
concrete actie binnen het 
toepassingsgebied van het betrokken fonds 
of de betrokken fondsen valt en kan 
worden toegewezen aan een categorie 
steunverlening die in de prioritaire as of 
assen van het operationele programma is 
vastgesteld; 

c) de begunstigde een document 
verstrekken waarin de voorwaarden voor 
steun voor elke concrete actie zijn vermeld, 
met inbegrip van de specifieke vereisten 
betreffende de producten of diensten die in 
het kader van de concrete actie moeten 
worden geleverd, het financieringsplan en 
de uitvoeringstermijn;

c) waarborgen dat de begunstigde een 
document ontvangt waarin de voorwaarden 
voor steun voor elke concrete actie zijn 
vermeld, met inbegrip van de specifieke 
eisen betreffende de producten of diensten 
die in het kader van de concrete actie 
moeten worden geleverd, het 
financieringsplan en de uitvoeringstermijn;

d) zich er vóór goedkeuring van de 
concrete actie van vergewissen dat de 
begunstigde voldoende administratieve, 
financiële en operationele capaciteit heeft 
om aan de overeenkomstig letter c) 
vastgestelde voorwaarden te voldoen;

d) zich er vóór goedkeuring van de 
concrete actie van vergewissen dat de 
begunstigde voldoende administratieve, 
financiële en operationele capaciteit heeft 
om aan de overeenkomstig letter c) 
vastgestelde voorwaarden te voldoen;

e) zich er, als de concrete actie is begonnen 
vóór de indiening van een 
financieringsaanvraag bij de

e) zich er, als de concrete actie is begonnen 
vóór de indiening van een 
financieringsaanvraag bij de 
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beheersautoriteit, van vergewissen dat 
voldaan is aan de toepasselijke 
voorschriften van de Unie en de lidstaten;

beheersautoriteit, van vergewissen dat 
voldaan is aan de [toepasselijke 
voorschriften van de Unie en de 
lidstaten];

f) waarborgen dat een aanvrager geen
steun uit de Fondsen ontvangt als tegen 
hem een terugvorderingsprocedure 
overeenkomstig artikel 61 heeft of zou 
moeten hebben gelopen na verplaatsing 
van een productieactiviteit binnen de Unie;

f) waarborgen dat voor steun uit de 
Fondsen geselecteerde concrete acties 
geen activiteiten omvatten die deel hebben 
uitgemaakt van een concrete actie ten 
aanzien waarvan een 
terugvorderingsprocedure overeenkomstig 
artikel 61 heeft of zou moeten hebben 
gelopen na verplaatsing van een 
productieactiviteit buiten het 
programmagebied;

g) bepalen aan welke categorieën
steunverlening of, in het geval van het 
EFMZV, aan welke maatregelen de 
uitgave moet worden toegewezen.

g) bepalen aan welke categorie
steunverlening de uitgave moet worden 
toegewezen.

Or. en

Amendement 286

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten aanzien van het financiële beheer en 
de controle van het operationele 
programma moet de beheersautoriteit:

4. Ten aanzien van het financiële beheer en 
de controle van het operationele 
programma moet de beheersautoriteit:

a) verifiëren of de medegefinancierde 
producten en diensten zijn geleverd en of 
de door de begunstigden gedeclareerde 
uitgaven door hen zijn betaald en voldoen 
aan het toepasselijke recht van de Unie en 
de lidstaten, aan het operationele 
programma en aan de voorwaarden voor de 
steun voor de concrete actie;

a) verifiëren of de medegefinancierde 
producten en diensten zijn geleverd en of 
de door de begunstigden gedeclareerde 
uitgaven zijn betaald en voldoen aan het 
toepasselijke recht van de Unie en de 
lidstaten, aan het operationele programma 
en aan de voorwaarden voor de steun voor 
de concrete actie;

b) ervoor zorgen dat de begunstigden die 
betrokken zijn bij de uitvoering van 
concrete acties die op basis van werkelijk 
gemaakte subsidiabele kosten worden 
vergoed, hetzij een afzonderlijk 

b) ervoor zorgen dat de begunstigden die 
betrokken zijn bij de uitvoering van 
concrete acties die op basis van werkelijk 
gemaakte subsidiabele kosten worden 
vergoed, hetzij een afzonderlijk 
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boekhoudsysteem, hetzij een passende 
boekhoudkundige code gebruiken voor alle 
verrichtingen die op een concrete actie 
betrekking hebben;

boekhoudsysteem, hetzij een passende 
boekhoudkundige code gebruiken voor alle 
verrichtingen die op een concrete actie 
betrekking hebben;

c) doeltreffende en evenredige 
fraudepreventiemaatregelen nemen op 
basis van de vastgestelde risico’s;

c) doeltreffende en evenredige 
fraudepreventiemaatregelen nemen op 
basis van de vastgestelde risico’s;

d) procedures instellen om te garanderen 
dat alle documenten met betrekking tot 
uitgaven en audits die nodig zijn om voor 
een toereikend controlespoor te zorgen, 
worden bijgehouden overeenkomstig 
artikel 62, onder g);

d) procedures instellen om te garanderen 
dat alle documenten met betrekking tot 
uitgaven en audits die nodig zijn om voor 
een toereikend controlespoor te zorgen, 
worden bijgehouden overeenkomstig 
artikel 62, onder g);

e) de beheersverklaring betreffende de 
werking van het beheers- en 
controlesysteem, de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen en de eerbiediging van het 
beginsel van goed financieel beheer 
opstellen, met een verslag over de 
resultaten van de uitgevoerde 
beheerscontroles, de eventueel 
vastgestelde zwakke punten van het 
beheers- en controlesysteem en de 
eventueel genomen corrigerende 
maatregelen.

e) de in artikel 59, lid 5, onder a) en b), 
van het Financieel Reglement bedoelde 
beheersverklaring en jaarlijkse 
samenvatting opstellen.

Or. en

Amendement 287

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(Geen wijziging in NL versie)

De frequentie en de dekking van de 
verificaties ter plaatse moeten evenredig 
zijn aan het bedrag aan overheidssteun dat 
voor een concrete actie is verleend en aan 
het risico dat door deze verificaties en door 
audits door de auditautoriteit voor het 
beheers- en controlesysteem als geheel 

De frequentie en de dekking van de 
verificaties ter plaatse moeten evenredig 
zijn aan het bedrag aan overheidssteun dat 
voor een concrete actie is verleend en aan 
het risico dat door deze verificaties en door 
audits door de auditautoriteit voor het 
beheers- en controlesysteem als geheel 
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wordt vastgesteld. wordt vastgesteld.

Or. en

Amendement 288

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 
wordt uitgewisseld.

8. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met
gedetailleerde voorschriften voor het 
instellen van een geautomatiseerd systeem 
om de in lid 2, onder d), bedoelde
gegevens vast te leggen en op te slaan, 
alsmede de minimumvereisten voor de 
vastlegging en opslag van gegevens in dat 
systeem.

Or. en

Amendement 289

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 de 
gedetailleerde minimumvereisten voor het 
in lid 4, onder d), bedoelde controlespoor 
ten aanzien van de te voeren boekhouding 
en de te bewaren bescheiden op niveau 
van de certificeringsautoriteit, de 
auditautoriteit  intermediaire instanties en 
begunstigden.

Or. en
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Amendement 290

Voorstel voor een verordening
Artikel 115 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De certificeringsautoriteit van een 
operationeel programma heeft met name 
tot taak:

De certificeringsautoriteit van een 
operationeel programma heeft met name 
tot taak:

a) betalingsaanvragen op te stellen en bij 
de Commissie in te dienen en te 
certificeren dat deze aanvragen op 
betrouwbare boekhoudsystemen gebaseerd 
zijn, door controleerbare ondersteunende 
documenten worden gestaafd en aan 
verificaties door de beheersautoriteit zijn 
onderworpen;

a) betalingsaanvragen op te stellen en bij 
de Commissie in te dienen en te 
certificeren dat deze aanvragen op 
betrouwbare boekhoudsystemen gebaseerd 
zijn, door controleerbare ondersteunende 
documenten worden gestaafd en aan 
verificaties door de beheersautoriteit zijn 
onderworpen;

b) de jaarrekeningen op te stellen; b) de in artikel 59, lid 5, onder a) van het 
Financieel Reglement bedoelde 
rekeningen op te stellen;

c) te certificeren dat de jaarrekeningen 
volledig, nauwkeurig en waarachtig zijn en 
dat de in de rekeningen opgenomen 
uitgaven in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke voorschriften van de Unie en 
van de lidstaten en zijn gedaan voor 
concrete acties die zijn geselecteerd aan de 
hand van de voor het operationele 
programma geldende criteria voor 
financiering, die in overeenstemming zijn 
met de voorschriften van de Unie en van de 
lidstaten;

c) te certificeren dat de rekeningen 
volledig, nauwkeurig en waarachtig zijn en 
dat de in de rekeningen opgenomen 
uitgaven in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke voorschriften van de Unie en 
van de lidstaten en zijn gedaan voor 
concrete acties die zijn geselecteerd aan de 
hand van de voor het operationele 
programma geldende criteria voor 
financiering, die in overeenstemming zijn 
met de voorschriften van de Unie en van de 
lidstaten;

d) te waarborgen dat er een systeem is 
waarin de boekhoudkundige gegevens voor 
elke concrete actie in gecomputeriseerde 
vorm worden opgeslagen en bewaard en 
dat alle gegevens ondersteunt die nodig 
zijn voor de opstelling van 
betalingsaanvragen en jaarrekeningen, met 
inbegrip van gegevens over te innen 
bedragen, geïnde bedragen en bedragen die 
zijn geschrapt naar aanleiding van de 
volledige of gedeeltelijke intrekking van de 

dte waarborgen dat er een systeem is 
waarin de boekhoudkundige gegevens voor 
elke concrete actie in gecomputeriseerde 
vorm worden opgeslagen en bewaard en 
dat alle gegevens ondersteunt die nodig 
zijn voor de opstelling van 
betalingsaanvragen en rekeningen, met 
inbegrip van gegevens over te innen 
bedragen, geïnde bedragen en bedragen die 
zijn geschrapt naar aanleiding van de 
volledige of gedeeltelijke intrekking van de 
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bijdrage voor een concrete actie of 
operationeel programma;

bijdrage voor een concrete actie of 
operationeel programma;

e) er, met het oog op de opstelling en 
indiening van betalingsaanvragen, op toe te 
zien dat zij van de beheersautoriteit 
toereikende informatie krijgt over de 
procedures die zijn gevolgd en de 
verificaties die zijn verricht in verband met 
de uitgaven;

e) er, met het oog op de opstelling en 
indiening van betalingsaanvragen, op toe te 
zien dat zij van de beheersautoriteit 
toereikende informatie krijgt over de 
procedures die zijn gevolgd en de 
verificaties die zijn verricht in verband met 
de uitgaven;

f) bij de opstelling en indiening van 
betalingsaanvragen rekening te houden met 
de resultaten van alle audits die door of 
onder verantwoordelijkheid van de 
auditautoriteit zijn verricht;

f) bij de opstelling en indiening van 
betalingsaanvragen rekening te houden met 
de resultaten van alle audits die door of 
onder verantwoordelijkheid van de 
auditautoriteit zijn verricht;

g) boekhoudkundige gegevens in 
gecomputeriseerde vorm bij te houden over 
de bij de Commissie gedeclareerde 
uitgaven en de overheidsbijdrage die 
hiervoor aan de begunstigden is betaald;

g) boekhoudkundige gegevens in 
gecomputeriseerde vorm bij te houden over
de bij de Commissie gedeclareerde 
uitgaven en de overheidsbijdrage die 
hiervoor aan de begunstigden is betaald;

h) een boekhouding bij te houden van de te 
innen bedragen en van de bedragen die 
worden geschrapt naar aanleiding van de 
volledige of gedeeltelijke intrekking van de 
bijdrage voor een concrete actie. Geïnde 
bedragen worden vóór de afsluiting van het 
operationele programma teruggestort in de 
algemene begroting van de Unie door ze in 
mindering te brengen op de volgende 
uitgavenstaat.

h) een boekhouding bij te houden van de te 
innen bedragen en van de bedragen die 
worden geschrapt naar aanleiding van de 
volledige of gedeeltelijke intrekking van de 
bijdrage voor een concrete actie. Geïnde 
bedragen worden vóór de afsluiting van het 
operationele programma teruggestort in de 
algemene begroting van de Unie door ze in 
mindering te brengen op de volgende 
uitgavenstaat.

Or. en

Amendement 291

Voorstel voor een verordening
Artikel 116 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De auditautoriteit waarborgt dat er audits 
worden uitgevoerd op de beheers- en 
controlesystemen, op een passende 
steekproef van concrete acties en op de 
jaarrekeningen.

1. De auditautoriteit waarborgt dat er audits 
worden uitgevoerd op de behoorlijke 
werking van het beheers- en 
controlesysteem van het operationele 
programma's alsook op een passende 
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steekproef van concrete acties op basis 
van de bij de Commissie gedeclareerde
uitgaven.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 142 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om de voorwaarden te bepalen 
waaraan deze audits moeten voldoen. 2.

Schrappen

Or. en

Amendement 292

Voorstel voor een verordening
Artikel 116 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij wijze van algemene regel geldt 
dat steekproeven van aan een audit te 
onderwerpen concrete acties moeten zijn 
gebaseerd op statistische 
steekproefmethodes.
Wanneer het aantal concrete acties over 
het boekjaar te klein is om een statistische 
methode toe te passen, mag een niet-
statistische methode worden gebruikt die 
een aselecte steekproef waarborgt.

In zulke gevallen moet de steekproef 
omvangrijk genoeg zijn om de 
auditautoriteit in staat te stellen een 
geldig auditoordeel uit te brengen 
overeenkomstig artikel 59, lid 5, onder b) 
van het Financieel Reglement. De niet-
statistische steekproef omvat ten minste 
10% van de concrete acties waarvoor 
gedurende een boekjaar uitgaven zijn 
gedeclareerd bij de Commissie.

Or. en
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Amendement 293

Voorstel voor een verordening
Artikel 116 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De auditautoriteit stelt binnen zes
maanden na de vaststelling van een 
operationeel programma een auditstrategie 
op. In de auditstrategie worden de 
auditmethoden, de steekproefmethode voor 
audits van concrete acties en de planning 
van audits voor het lopende en de twee 
volgende boekjaren vastgesteld. De 
auditstrategie wordt van 2016 tot en met 
2022 jaarlijks bijgewerkt. Wanneer een 
gemeenschappelijk beheers- en 
controlesysteem op verscheidene 
operationele programma’s van toepassing 
is, mag één auditstrategie voor de 
betrokken operationele programma’s 
worden opgesteld. Op verzoek verstrekt de 
auditautoriteit de auditstrategie aan de 
Commissie.

4. De auditautoriteit stelt binnen acht
maanden na de vaststelling van een 
operationeel programma een auditstrategie 
op.In de auditstrategie worden de 
auditmethoden, de steekproefmethode voor 
audits van concrete acties en de planning 
van audits voor het lopende en de twee 
volgende boekjaren vastgesteld.De 
auditstrategie wordt van 2016 tot en met 
2022 jaarlijks bijgewerkt.Wanneer een 
gemeenschappelijk beheers- en 
controlesysteem op verscheidene 
operationele programma’s van toepassing 
is, mag één auditstrategie voor de 
betrokken operationele programma’s 
worden opgesteld.Op verzoek verstrekt de 
auditautoriteit de auditstrategie aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 294

Voorstel voor een verordening
Artikel 116 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De auditautoriteit stelt het volgende op: 5. De auditautoriteit stelt het volgende op:
i) een auditoordeel over de jaarrekeningen 
van het voorgaande boekjaar, dat 
betrekking heeft op de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van 
de jaarrekeningen, de werking van het 
beheers- en controlesysteem en de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen;

i) een auditoordeel overeenkomstig 
artikel 59, lid 5, onder b) van het 
Financieel Reglement:
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ii) een jaarlijks controleverslag met de 
bevindingen van de in het voorgaande 
boekjaar uitgevoerde audits.

ii) een controleverslag met de bevindingen, 
inclusief geconstateerde tekortkomingen 
in de beheers- en controlesystemen, van 
de overeenkomstig artikel 116, lid 1, 
uitgevoerde audits,  en van de voorgestelde 
en uitgevoerde correctiemaatregelen. 

In het onder ii) bedoelde verslag worden 
de vastgestelde tekortkomingen van het 
beheers- en controlesysteem beschreven, 
evenals de eventuele corrigerende 
maatregelen die zijn genomen of 
voorgesteld.

Schrappen

Wanneer een gemeenschappelijk beheers-
en controlesysteem op verscheidene 
operationele programma’s van toepassing 
is, mag de onder ii) verlangde informatie in 
één verslag worden opgenomen.

Wanneer een gemeenschappelijk beheers-
en controlesysteem op verscheidene 
operationele programma’s van toepassing 
is, mag de onder ii) verlangde informatie in 
één verslag worden opgenomen.

Or. en

Amendement 295

Voorstel voor een verordening
Artikel 116 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen in 
overeenstemming met artikel 142 om de  
draagwijdte en inhoud vast te leggen van 
audits op concrete acties en audits op de 
boekhouding, en voor de methodologie 
voor de selectie van steekproeven van 
concrete acties als bedoeld in lid 1.

Or. en
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Amendement 296

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 
vertegenwoordigers van de Commissie.

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 
vertegenwoordigers van de Commissie.

Or. en

Amendement 297

Voorstel voor een verordening
Artikel 117

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 117 Schrappen
Accreditatie en intrekking van de 
accreditatie van de beheersautoriteit en de 
certificeringsautoriteit
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.
2. Het in lid 1 bedoelde formele besluit 
wordt gebaseerd op een verslag en op een 
oordeel van een onafhankelijke 
auditinstantie die het beheers- en 
controlesysteem beoordeelt, met inbegrip 
van de rol die intermediaire instanties 
daarin hebben en de naleving van de 
artikelen 62, 63, 114 en 115. De 
accreditatie-instantie houdt er rekening 
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mee of de beheers- en controlesystemen 
voor het operationele programma op de in 
de voorgaande programmeringsperiode 
gebruikte systemen lijken, alsook met 
eventuele bewijzen voor de goede werking 
ervan.
3. De lidstaat dient het in lid 1 bedoelde 
formele besluit binnen zes maanden na de 
goedkeuring van het besluit tot vaststelling 
van het operationele programma bij de 
Commissie in.
4. Where the total amount of support from 
the Funds to an operational programme 
exceeds EUR 250 000 000 the Commission 
may request, within two months of receipt 
of the formal decision referred to in 
paragraph 1, the report and the opinion of 
the independent audit body and the 
description of the management and control 
system.
De Commissie kan binnen twee maanden 
na ontvangst van deze documenten 
opmerkingen maken.
De Commissie houdt er bij haar besluit om 
deze documenten al dan niet op te vragen 
rekening mee of de beheers- en 
controlesystemen voor het operationele 
programma lijken op de in de voorgaande 
programmeringsperiode gebruikte 
systemen, alsook met de vraag of de 
beheersautoriteit tevens de functie van 
certificeringsautoriteit vervult en met 
eventuele bewijzen voor de goede werking 
van de systemen.

Or. en
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Amendement 298

Voorstel voor een verordening
Artikel 118 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie werkt samen met de 
auditautoriteiten om hun auditplannen en -
methoden te coördineren en wisselt de 
resultaten van de audits van de beheers- en 
controlesystemen onmiddellijk uit.

1. De Commissie werkt samen met de 
auditautoriteiten om hun auditplannen en -
methoden te coördineren en wisselt de 
resultaten van de audits van de beheers- en 
controlesystemen onmiddellijk met die 
autoriteiten uit.

Or. en

Amendement 299

Voorstel voor een verordening
Artikel 118 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij anders is overeengekomen, 
vergaderen de Commissie, de 
auditautoriteiten en de eventuele 
coördinerende instantie regelmatig, en ten 
minste een maal per jaar, om het jaarlijkse 
controleverslag, het oordeel en de 
auditstrategie te onderzoeken en van 
gedachten te wisselen over kwesties in 
verband met de verbetering van de 
beheers- en controlesystemen.

3. Tenzij anders is overeengekomen, 
komen de Commissie, de auditautoriteiten 
en de eventuele coördinerende instantie 
regelmatig, en bij wijze van algemene 
regel ten minste een maal per jaar, bijeen 
om het jaarlijkse controleverslag, het 
auditoordeel en de auditstrategie te 
onderzoeken en van gedachten te wisselen 
over kwesties in verband met de 
verbetering van de beheers- en 
controlesystemen.

Or. en

Amendement 300

Voorstel voor een verordening
Titel VII - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

FINANCIEEL BEHEER, FINANCIEEL BEHEER, ONDERZOEK 
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GOEDKEURING VAN REKENINGEN 
EN FINANCIËLE CORRECTIES

EN GOEDKEURING VAN 
REKENINGEN EN FINANCIËLE 
CORRECTIES, VRIJMAKING

Or. en

Amendement 301

Voorstel voor een verordening
Artikel 119

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat waarborgt dat uiterlijk bij de 
afsluiting van het operationele programma 
het aan de begunstigden betaalde bedrag 
aan overheidssteun ten minste gelijk is aan 
de door de Commissie aan de lidstaat 
betaalde bijdrage uit de Fondsen.

De lidstaat waarborgt dat uiterlijk bij de 
afsluiting van het operationele programma 
het aan de begunstigden betaalde bedrag 
aan overheidsuitgaven ten minste gelijk is 
aan de door de Commissie aan de lidstaat 
betaalde bijdrage uit de Fondsen.

Or. en

Amendement 302

Voorstel voor een verordening
Artikel 120 – titel en lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gemeenschappelijke voorschriften voor de 
berekening van tussentijdse betalingen, 
betalingen van het jaarlijkse saldo en de 
betaling van het eindsaldo

Gemeenschappelijke bepalingen 
betreffende de berekening van de 
tussentijdse betalingen en de 
saldobetalingen

1. De Commissie vergoedt als tussentijdse 
betalingen 90 % van het bedrag dat wordt 
berekend door het in het besluit tot 
vaststelling van het operationele 
programma bepaalde 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioriteit toe te passen op de subsidiabele 
uitgaven voor de prioriteit die in de 
betalingsaanvraag zijn opgenomen. Zij 
bepaalt het jaarlijkse saldo 

1. De Commissie vergoedt als tussentijdse 
betalingen 90% van het bedrag dat wordt 
berekend door het in het besluit tot 
vaststelling van het operationele 
programma bepaalde 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as toe te passen op de 
subsidiabele uitgaven voor de prioritaire 
as die in de betalingsaanvraag zijn 
opgenomen. De Commissie bepaalt welke 
resterende bedragen worden vergoed als 
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overeenkomstig artikel 130, lid 1. 2. tussentijdse betalingen of worden 
teruggevorderd overeenkomstig artikel 
130.

Or. en

Amendement 303

Voorstel voor een verordening
Artikel 120 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bijdrage uit de Fondsen of het 
EFMZV aan een prioriteit door middel van 
tussentijdse betalingen, betalingen van het 
jaarlijkse saldo en de betaling van het 
eindsaldo, mag niet hoger zijn dan:

2. De bijdrage uit de Fondsen aan een 
prioritaire as door middel van tussentijdse 
betalingen en de betaling van het 
eindsaldo, mag niet hoger zijn dan:

a) de in de betalingsaanvraag voor de 
prioriteit  vermelde overheidssteun; en

a) de in de betalingsaanvraag voor de 
prioritaire as vermelde subsidiabele
overheidsuitgave; en

b) de in het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het operationele 
programma vermelde bijdrage uit de 
Fondsen of het EFMZV voor de prioriteit .

b) de in het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het operationele 
programma vermelde bijdrage uit de 
Fondsen voor de prioritaire as.

Or. en

Amendement 304

Voorstel voor een verordening
Artikel 121 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het totaalbedrag van door begunstigden 
voor de uitvoering van concrete acties 
betaalde subsidiabele uitgaven, zoals 
opgenomen in de rekeningen van de 
certificeringsautoriteit;

a) het totaalbedrag van door begunstigden 
gedane subsidiabele uitgaven dat is 
betaald voor de uitvoering van concrete 
acties, als opgenomen in het 
boekhoudsysteem van de 
certificeringsautoriteit;

Or. en
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Amendement 305

Voorstel voor een verordening
Artikel 121  – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het totaalbedrag van voor de uitvoering 
van concrete acties betaalde 
overheidssteun, zoals opgenomen in de 
rekeningen van de certificeringsautoriteit;

b) het totaalbedrag van voor de uitvoering 
van concrete acties betaalde 
overheidsuitgaven, als opgenomen in het 
boekhoudsysteem van de 
certificeringsautoriteit;

Or. en

Amendement 306

Voorstel voor een verordening
Artikel 121 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uitgaven die in een betalingsaanvraag 
worden opgenomen, worden gestaafd door 
gekwiteerde facturen of boekhoudkundige 
documenten met gelijkwaardige 
bewijskracht, met uitzondering van de 
vormen van steun overeenkomstig 
artikel 57, lid 1, onder b), c) en d), 
artikel 58, artikel 59, lid 1, en artikel 93, 
alsook overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EU) nr. [...]/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Sociaal Fonds en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1081/2006 [ESF]. In een betalingsaanvraag 
voor die vormen van steun worden de 
kosten opgenomen die door de 
beheersautoriteit aan de begunstigde zijn 
vergoed.

2. Subsidiabele uitgaven die in een 
betalingsaanvraag worden opgenomen, 
worden gestaafd door gekwiteerde facturen 
of boekhoudkundige documenten met 
gelijkwaardige bewijskracht, met 
uitzondering van de vormen van steun 
overeenkomstig artikel 57, lid 1, punten b), 
c) en d), artikel 58, artikel 59, lid 1, en 
artikel 93 van de onderhavige verordening, 
alsook overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EU) nr. [...]/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Sociaal Fonds en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1081/2006 [ESF]. In een betalingsaanvraag 
voor die vormen van steun worden de 
kosten opgenomen als  berekend volgens 
de toepasselijke grondslag.

Or. en
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Amendement 307

Voorstel voor een verordening
Artikel 123

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten die op de datum van de 
betalingsaanvraag de euro niet als 
munteenheid hebben aangenomen, rekenen 
de bedragen van de in de nationale 
munteenheid gedane uitgaven om in 
euro’s. Dit gebeurt aan de hand van de 
maandelijkse boekhoudkundige 
wisselkoers voor de euro van de 
Commissie in de maand waarin de uitgave 
in de rekeningen van de beheersautoriteit 
van het betrokken operationele programma 
is opgenomen. Deze boekhoudkundige 
wisselkoers wordt maandelijks elektronisch 
bekendgemaakt door de Commissie.

1. De lidstaten die op de datum van de 
betalingsaanvraag de euro niet als 
munteenheid hebben aangenomen, rekenen 
de bedragen van de in de nationale 
munteenheid gedane uitgaven om in 
euro’s. Dit gebeurt aan de hand van de 
maandelijkse boekhoudkundige 
wisselkoers voor de euro van de 
Commissie in de maand waarin de uitgave 
in de rekeningen van de 
certificeringsautoriteit van het betrokken 
operationele programma is opgenomen. 
Deze boekhoudkundige wisselkoers wordt 
maandelijks elektronisch bekendgemaakt 
door de Commissie. 2.

2. Wanneer de euro de munteenheid van 
een lidstaat wordt, blijft de in lid 1 
beschreven omrekeningsprocedure van 
toepassing op alle uitgaven die vóór de 
datum van inwerkingtreding van de vaste 
omrekeningskoers tussen de nationale 
munteenheid en de euro zijn opgenomen in 
de rekeningen van de beheersautoriteit. 

2. Wanneer de euro de munteenheid van 
een lidstaat wordt, blijft de in lid 1 
beschreven omrekeningsprocedure van 
toepassing op alle uitgaven die vóór de 
datum van inwerkingtreding van de vaste 
omrekeningskoers tussen de nationale 
munteenheid en de euro zijn opgenomen in 
de rekeningen van de 
certificeringsautoriteit.

Or. en

Amendement 308

Voorstel voor een verordening
Artikel 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De initiële voorfinanciering wordt in 
tranches uitgekeerd, en wel als volgt:

1. De initiële voorfinanciering wordt in 
tranches uitgekeerd, en wel als volgt:

a) a)      in 2014: 2 % van het steunbedrag 
uit de Fondsen en het EFMZV aan het 

a) a)      in 2014: 2,5% van het steunbedrag 
uit de fondsen aan het operationele 
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operationele programma voor de gehele 
programmeringsperiode;

programma voor de gehele 
programmeringsperiode.

b) a)      in 2015: 1 % van het steunbedrag 
uit de Fondsen en het EFMZV aan het 
operationele programma voor de gehele 
programmeringsperiode;

b) a)      in 2015: 2% van het steunbedrag 
uit de fondsen aan het operationele 
programma voor de gehele 
programmeringsperiode.

c) a)      in 2016: 1 % van het steunbedrag 
uit de Fondsen en het EFMZV aan het 
operationele programma voor de gehele 
programmeringsperiode.

c) a)      in 2016: 2% van het steunbedrag 
uit de fondsen aan het operationele 
programma voor de gehele 
programmeringsperiode.

Als een operationeel programma in 2015 of 
later wordt vastgesteld, worden de 
vroegere tranches in het jaar van 
vaststelling betaald.

Als een operationeel programma in 2015 of 
later wordt vastgesteld, worden de 
vroegere tranches in het jaar van 
vaststelling betaald.

2. In de jaren 2016 tot en met 2022 wordt 
vóór 1 juli een jaarlijks 
voorfinancieringsbedrag betaald. In 2016 
bedraagt dit 2 % van het steunbedrag uit de 
Fondsen en het EFMZV aan het 
operationele programma voor de gehele 
programmeringsperiode. In de jaren 2017 
tot en met 2022 bedraagt dit 2,5 % van het 
steunbedrag uit de Fondsen en het 
EFMZV aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode.

2. In de jaren 2016 tot en met 2023 wordt 
vóór 1 juli een jaarlijks 
voorfinancieringsbedrag betaald. In 2016
bedraagt dit 2% van het steunbedrag uit de 
Fondsen aan het operationele programma 
voor de gehele programmeringsperiode. In 
de jaren 2017 tot en met 2023 bedraagt dit 
2,5% van het steunbedrag uit de Fondsen 
aan het operationele programma voor de 
gehele programmeringsperiode.

Or. en

Amendement 309

Voorstel voor een verordening
Artikel 125

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 125 Schrappen
Goedkeuring van voorfinanciering
Het als jaarlijkse voorfinanciering 
betaalde bedrag wordt overeenkomstig 
artikel 130 behandeld in het kader van de 
goedkeuring van de rekeningen van de 
Commissie.
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Or. en

Amendement 310

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De certificeringsautoriteit dient op 
gezette tijden een aanvraag voor 
tussentijdse betaling in voor de bedragen 
die in haar rekeningen zijn opgenomen als 
overheidssteun die aan begunstigden is 
betaald in het boekjaar dat op 30 juni 
afloopt.

1. De certificeringsautoriteit dient 
overeenkomstig artikel 121, lid 1, op 
gezette tijden een aanvraag voor 
tussentijdse betaling in voor de bedragen 
die in haar boekhoudsysteem zijn 
opgenomen in het boekjaar. De 
certificeringsautoriteit kan, indien zij dat 
nodig acht, die bedragen echter ook 
opnemen in betalingsaanvragen die in de 
daaropvolgende boekjaren worden 
ingediend.

Noot: De definitie van boekjaar in artikel 2, punt 23, moet opnieuw worden bezien.

Or. en

Amendement 311

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De eerste aanvraag voor tussentijdse 
betaling wordt niet ingediend voordat het 
formele besluit tot accreditatie van de 
beheersautoriteit door de Commissie is 
ontvangen.

3. De eerste aanvraag voor tussentijdse 
betaling wordt niet verricht voordat de 
Commissie in kennis is gesteld van de 
aanwijzing van de beheers- en de 
certificeringsautoriteit overeenkomstig 
artikel 113 bis .

Or. en
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Amendement 312

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als het jaarverslag over de uitvoering 
van een operationeel programma niet 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften naar de Commissie is 
gestuurd, worden voor dat programma 
geen tussentijdse betalingen gedaan.

4. Als het jaarverslag over de uitvoering 
van een operationeel programma niet 
overeenkomstig artikel 101 naar de 
Commissie is gestuurd, worden voor dat 
programma geen tussentijdse betalingen 
gedaan.

Or. en

Amendement 313

Voorstel voor een verordening
Artikel 127

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het deel van het overeenkomstig de 
tweede alinea berekende bedrag van een 
operationeel programma dat op 
31 december van het tweede begrotingsjaar 
na het jaar van vastlegging van het 
operationele programma niet is gebruikt 
voor betaling van een initiële en jaarlijkse 
voorfinanciering, voor tussentijdse 
betalingen en voor betalingen van het 
jaarsaldo en waarvoor geen 
overeenkomstig artikel 121 opgestelde 
betalingsaanvraag overeenkomstig 
artikel 126 is ingediend, wordt door de 
Commissie vrijgemaakt.

1. Het deel van het overeenkomstig de 
tweede alinea berekende bedrag van een 
operationeel programma dat op 
31 december van het derde begrotingsjaar 
na het jaar van vastlegging van het 
operationele programma niet is gebruikt 
voor betalingen van initiële en jaarlijkse 
voorfinanciering en voor tussentijdse 
betalingen, of waarvoor niet 
overeenkomstig artikel 126 een 
overeenkomstig artikel 121 opgestelde 
betalingsaanvraag is ingediend, wordt 
door de Commissie vrijgemaakt.

De Commissie berekent het bedrag voor 
de vrijmaking door één zesde van de 
jaarlijkse vastlegging met betrekking tot 
de totale jaarlijkse bijdrage voor 2014 bij 
elk van de vastleggingen voor 2015 tot en 
met 2020 op te tellen.

Schrappen

2. In afwijking van lid 1, eerste alinea, 
zijn de termijnen voor vrijmaking niet van 

Schrappen
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toepassing op de jaarlijkse vastlegging in 
verband met de totale jaarlijkse bijdrage 
voor 2014.
3. Als de eerste jaarlijkse vastlegging 
betrekking heeft op de totale jaarlijkse 
bijdrage voor 2015, zijn de termijnen voor 
de vrijmaking in afwijking van lid 1 niet 
van toepassing op de jaarlijkse toewijzing 
in verband met de totale jaarlijkse 
bijdrage voor 2015. In dat geval berekent 
de Commissie het in lid 1, eerste alinea, 
bedoelde bedrag door één vijfde van de 
jaarlijkse vastlegging met betrekking tot 
de totale jaarlijkse bijdrage voor 2015 bij 
elk van de vastleggingen voor 2016 tot en 
met 2020 op te tellen.

Schrappen

4. Het deel van de vastleggingen dat op 
31 december 2022 nog openstaat, wordt 
vrijgemaakt als een van de krachtens 
artikel 130, lid 1, vereiste documenten niet 
uiterlijk op 30 september 2023 bij de 
Commissie is ingediend.

4. Het deel van de vastleggingen dat op 31 
december 2023 nog openstaat, wordt 
vrijgemaakt als een van de krachtens 
artikel 133, lid 1, vereiste documenten niet 
uiterlijk op de in artikel 133, lid 1, 
bepaalde datum bij de Commissie is 
ingediend.

Or. en

Amendement 314

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de Commissie beslist om een 
groot project toe te staan, worden 
bedragen die ambtshalve kunnen worden 
doorgehaald, verlaagd met de jaarlijkse 
bedragen die voor grote projecten zijn 
bestemd. Wat die jaarlijkse bedragen 
betreft, is de aanvangsdatum voor de 
berekening van de termijnen voor de 
ambtshalve te verrichten doorhaling als 
bedoeld in lid 1, punt 1, de datum van de 
beslissing die vervolgens nodig is om 
dergelijke grote projecten toe te staan.
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Or. en

Amendement 315

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Goedkeuring van rekeningen en afsluiting Voorbereiding, onderzoek en goedkeuring 
van de rekeningen en afsluiting

Or. en

Amendement 316

Voorstel voor een verordening
Afdeling I - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

GOEDKEURING VAN REKENINGEN GOEDKEURING VAN DE 
REKENINGEN

Or. en

Amendement 317

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud van de jaarrekeningen Voorbereiding van de rekeningen

1. De gecertificeerde jaarrekeningen voor 
elk operationeel programma betreffen het 
boekjaar en omvatten op het niveau van 
elke prioriteitprioritaire as:

1. De rekeningen bedoeld in artikel 59, lid 
5, punt a) van het Financieel Reglement
worden voor elk operationeel programma 
bij de Commissie ingediend. De 
rekeningen betreffen het boekjaar en 
omvatten op het niveau van elke prioritaire 
as en voorzover van toepassing, elk fonds 
en elke regiocategorie: 
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Or. en

Amendement 318

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) voorfinancieringsbedragen die uit 
hoofde van artikel 35 aan de financiële 
instrumenten zijn betaald;

Or. en

Amendement 319

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor elke prioriteit : de lijst van tijdens
het boekjaar voltooide concrete acties 
waarvoor steun uit het EFRO, en het 
Cohesiefonds en het EFMZV is 
ontvangen;

Schrappen

Or. en

Amendement 320

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer er nog een procedure loopt in 
verband met de beoordeling van de 
wettigheid en regelmatigheid van de
uitgaven door de auditautoriteit, kan de 
certificeringsautoriteit hiervoor in de 
rekeningen per prioriteit een reserve 

2. Wanneer een lidstaat uitgaven die 
voorheen waren opgenomen in een 
aanvraag tot tussentijdse betaling voor het 
boekjaar uit de rekeningen verwijdert 
omdat ze voorwerp zijn van een
beoordeling van de wettigheid en 
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opnemen, die niet hoger is dan 5 % van de 
totale uitgaven in de voor het boekjaar 
ingediende betalingsaanvragen. Het 
gedekte bedrag wordt niet opgenomen in
het in artikel 1, onder a), bedoelde 
totaalbedrag van de subsidiabele uitgaven. 
In de jaarrekeningen van het volgende 
jaar worden deze bedragen definitief 
opgenomen of uitgesloten.

regelmatigheid, worden die uitgaven die, 
of het deel ervan dat, als wettig en 
regelmatig wordt beoordeeld, opgenomen 
in een aanvraag tot tussentijdse betaling 
dat betrekking heeft op een volgend 
boekjaar.

Or. en

Amendement 321

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen het model voor de 
rekeningen vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 143, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 322

Voorstel voor een verordening
Artikel 129

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De certificeringsautoriteit dient binnen de 
in artikel 59, lid 5, van het Financieel 
Reglement gestelde  termijn voor voor elk 
jaar vanaf 2016 tot en met 2024 in:

a) de rekeningen bedoeld in artikel 128, 
lid 1, voor het voorgaande boekjaar;
b) de beheersverklaring en het 
samenvattend verslag bedoeld in artikel 
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114, lid 4, punt e);
c) het auditoordeel en het controleverslag 
bedoeld in artikel 116, lid 5, punten i) en 
ii).

Or. en

Amendement 323

Voorstel voor een verordening
Artikel 130

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarlijkse goedkeuring van rekeningen Onderzoek en goedkeuring van de 
rekeningen

-1. De Commissie onderzoekt de 
documenten die de lidstaten uit hoofde 
van artikel 129 hebben ingediend. Op 
verzoek van de Commissie, verstrekt de 
lidstaat alle nodige aanvullende 
informatie aan hand waarvan de 
Commissie vóór de in artikel 76, lid 1, 
bepaalde datum kan vaststellen of de 
rekeningen volledig, nauwkeurig en 
waarachtig zijn.
-1 bis. De Commissie keurt de rekeningen 
goed wanneer zij tot de conclusie komt dat 
de rekeningen volledig, nauwkeurig en 
waarachtig zijn. De Commissie komt tot 
deze conclusie wanneer de auditautoriteit 
een goedkeurende auditverklaring heeft 
uitgebracht omtrent de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van 
de rekeningen, tenzij de Commissie over 
specifieke bewijzen beschikt dat het 
auditoordeel over de rekeningen 
onbetrouwbaar is.
De Commissie deelt de lidstaten uiterlijk 
op de in artikel 76, lid 1, bepaalde datum 
mee of zij de rekeningen al dan niet kan 
goedkeuren.
-1 quater. Als de Commissie  niet in staat 
is de rekeningen binnen de termijn goed 
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te keuren, geeft de Commissie de lidstaat 
kennis van de maatregelen die moeten 
worden genomen en de termijn 
waarbinnen dit moet gebeuren, of van de 
aanvullende onderzoeken die de 
Commissie voorstelt te verrichten 
overeenkomstig artikel 65, lid 2. Na 
afloop van de termijn voor de door de 
lidstaat te nemen maatregelen, of na 
afloop van de aanvullende onderzoeken 
door de Commissie, laat de Commissie de 
lidstaat weten of het de rekeningen kan 
aanvaarden of niet.
-1 quinquies. Aangelegenheden in 
verband met de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen betreffende de uitgaven die 
in de rekeningen worden opgenomen, 
worden niet in aanmerking genomen bij 
de goedkeuring van de rekeningen door 
de Commissie. De procedure voor het 
onderzoek en de goedkeuring van de 
rekeningen leidt niet tot onderbreking van 
de behandeling van de aanvragen voor 
tussentijdse betalingen en leidt niet tot de 
schorsing van betalingen, onverminderd 
de artikelen 74 en 134.

1. Voor de berekening van het bedrag dat 
voor een boekjaar ten laste van de Fondsen 
en het EFMZV komt, houdt de Commissie 
rekening met:

1. De Commissie berekent op basis van de 
aanvaarde rekeningen het bedrag dat voor 
het boekjaar ten laste van de Fondsen komt 
alsmede de daaruit volgende 
aanpassingen met betrekking tot de 
betalingen aan de lidstaat. De Commissie 
houdt rekening met:

a) het in artikel 128, lid 1, onder a), 
bedoelde totaalbedrag van de in de 
rekeningen opgenomen uitgaven, waarop 
het medefinancieringspercentage voor elke 
prioriteit wordt toegepast;

a) de in artikel 128, lid 1, punt a) bedoelde 
bedragen in de rekeningen waarop het 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as wordt toegepast;

b) het totaalbedrag van de betalingen die de 
Commissie tijdens dat boekjaar heeft 
verricht, bestaande uit:

b) het totaalbedrag van de betalingen die de 
Commissie tijdens dat boekjaar heeft 
verricht, bestaande uit:

i) het bedrag van de tussentijdse betalingen 
door de Commissie overeenkomstig 
artikel 120, lid 1, en artikel 22; en

i) het bedrag van de tussentijdse betalingen 
door de Commissie overeenkomstig 
artikel 120, lid 1, en artikel 22; en
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ii) het bedrag van de jaarlijkse 
voorfinanciering overeenkomstig 
artikel 124, lid 2.

ii) het bedrag van de jaarlijkse 
voorfinanciering overeenkomstig 
artikel 124, lid 2.

1 bis. Na afloop van de procedure van lid 
6, keurt de Commissie de respectieve 
jaarlijkse voorfinancieringen goed en 
betaalt zij de verschuldigde aanvullende 
bedragen binnen 30 dagen na de 
goedkeuring van de rekeningen. Wanneer 
een bedrag terugvorderbaar is van de 
lidstaat, wordt dat bedrag voorwerp van 
een door de Commissie te verstrekken 
invorderingsopdracht, die indien mogelijk 
ten uitvoer wordt gelegd door verrekening 
met de bedragen die aan de lidstaat 
verschuldigd zijn in het kader van latere 
betalingen binnen hetzelfde operationele 
programma. Die terugvordering vormt 
geen financiële correctie en brengt geen 
verlaging mee van de steun uit de 
Fondsen aan het operationele 
programma. Het teruggevorderde bedrag 
wordt aangemerkt als 
bestemmingsontvangsten overeenkomstig 
artikel 177, lid 3, van het Financieel 
Reglement.
1 ter. Wanneer de Commissie na afloop 
van de in lid 4 bedoelde procedure de 
rekening niet kan goedkeuren, bepaalt zij 
op basis van de beschikbare informatie en 
overeenkomstig lid 6, het bedrag dat voor 
het boekjaar ten laste van de Fondsen 
komt, en informeert zij de lidstaat. 
Wanneer de lidstaat de Commissie binnen 
twee maanden na door de Commissie te 
zijn geïnformeerd, in kennis stelt van zijn 
akkoord, is lid 7 van toepassing. Bij 
uitblijven van dat akkoord stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een besluit vast 
ter vaststelling van het bedrag dat voor het 
boekjaar ten laste van de Fondsen komt. 
Dat besluit vormt geen financiële 
correctie en brengt geen verlaging mee 
van de steun uit de Fondsen aan het 
operationele programma. Op basis van 
het besluit past de Commissie 



PE487.740v04-00 248/317 PR\937861NL.doc

NL

overeenkomstig lid 7 de betalingen aan de 
lidstaat aan.

1 quater. De goedkeuring van de 
rekeningen door de Commissie, of een 
besluit van de Commissie op grond van lid 
8, laat de toepassing van correcties op 
grond van de artikelen 136 en 137 
onverlet.
1 quinquies. De lidstaten kunnen 
onregelmatige bedragen die na de 
indiening van de rekeningen worden 
ontdekt vervangen door de 
overeenkomstige aanpassingen aan te 
brengen in de rekeningen voor het 
boekjaar waarin de onregelmatigheid aan 
het licht is gekomen, onverminderd de 
artikelen136 en 137.

2. Voor het jaarlijkse saldo dat als gevolg 
van de goedkeuring van de rekeningen 
van de lidstaat kan worden
teruggevorderd, wordt een 
invorderingsopdracht van de Commissie 
opgesteld. Het aan de lidstaat te betalen 
jaarlijkse saldo wordt opgeteld bij de 
volgende tussentijdse betaling die de 
Commissie na de goedkeuring van de 
rekeningen verricht.

Schrappen

3. Als de Commissie om aan een lidstaat 
toe te schrijven redenen niet in staat is de 
rekeningen uiterlijk op 30 april van het 
jaar volgend op het einde van het 
boekjaar goed te keuren, geeft de 
Commissie de lidstaat kennis van de 
maatregelen die de beheers- of 
auditautoriteit moet nemen, of van de 
aanvullende onderzoeken die de 
Commissie voorstelt te verrichten 
overeenkomstig artikel 65, leden 2 en 3.

Schrappen
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4. De betaling van het jaarlijkse saldo 
door de Commissie wordt gebaseerd op de 
in de rekeningen gedeclareerde uitgaven, 
exclusief eventuele reserves voor aan de 
Commissie gedeclareerde uitgaven 
waarvoor een contradictoire procedure bij 
de auditautoriteit loopt.

Schrappen

Or. en

Amendement 324

Voorstel voor een verordening
Artikel 131

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 131 Schrappen
Jaarlijkse afsluiting
1. Voor het EFRO, en het Cohesiefonds 
en het EFMZV wordt in de 
jaarrekeningen voor elk operationeel 
programma op het niveau van elke 
prioriteit prioritaire as een lijst van tijdens 
het boekjaar voltooide concrete acties 
opgenomen. De in de rekeningen 
opgenomen uitgaven in verband met deze 
concrete acties worden, onder voorbehoud 
van de goedkeuring van de rekeningen, 
als afgesloten beschouwd. 2.
2. Voor het ESF worden de in de 
rekeningen opgenomen uitgaven 
waarover een goedkeuringsbesluit wordt 
genomen, als afgesloten beschouwd.

Or. en
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Amendement 325

Voorstel voor een verordening
Artikel 132 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de voorschriften voor 
staatssteun zorgt de beheersautoriteit 
ervoor dat alle ondersteunende documenten 
over concrete acties gedurende drie jaar op 
verzoek aan de Commissie en de Europese 
Rekenkamer ter beschikking worden 
gesteld. Deze termijn van drie jaar gaat in
op 31 december van het jaar waarin de 
rekeningen overeenkomstig artikel 130 
worden goedgekeurd of uiterlijk op de 
datum waarop het eindsaldo wordt 
betaald.

1. Onverminderd de voorschriften voor 
staatssteun zorgt de beheersautoriteit 
ervoor dat alle ondersteunende documenten 
betreffende door de Fondsen gesteunde 
uitgaven over concrete acties concrete 
acties waarvoor de totale subsidiabele 
kosten ten hoogste 1.000.000 EUR 
bedragen, gedurende drie jaar op verzoek 
aan de Commissie en de Europese 
Rekenkamer ter beschikking worden 
gesteld, vanaf 31 december na de 
indiening van de rekeningen waarin de 
uitgaven voor de concrete actie zijn 
opgenomen . Voor alle overige concrete 
acties, worden alle ondersteunende 
documenten beschikbaar gesteld 
gedurende drie jaar, vanaf 31 december 
na de indiening van de rekeningen waarin 
de definitieve uitgaven voor de voltooide 
concrete actie zijn opgenomen.

Or. en

Amendement 326

Voorstel voor een verordening
Artikel 132 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De beheersautoriteit stelt de 
begunstigden in kennis van de datum 
waarop de in lid 1 bedoelde termijn 
ingaat.

Or. en



PR\937861NL.doc 251/317 PE487.740v04-00

NL

Amendement 327

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 waarin wordt 
bepaald welke gegevensdragers worden
aanvaard.

Or. en

Amendement 328

Voorstel voor een verordening
Artikel 133 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 
30 september 2023 de volgende 
documenten in:

1. De lidstaten dienen in 2024 uiterlijk op 
de in artikel 59, lid 5, van het Financieel 
Reglement bedoelde datum de volgende 
documenten in:

a) een betalingsaanvraag voor het 
eindsaldo;

Schrappen

b) een eindverslag over de uitvoering van 
het door de Fondsen ondersteunde 
operationele programma of het laatste 
jaarverslag over de uitvoering van het 
door het EFMZV ondersteunde 
operationele programma; en

b) een eindverslag over de uitvoering van 
het operationeel programma; en

c) de in artikel 75, lid 1, bedoelde 
documenten voor het laatste boekjaar, dat 
van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 
loopt.

c) de in artikel 129 bedoelde documenten 
voor het laatste boekjaar, dat van 
1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 loopt.

(Opmerking: de schrapping moet worden herzien in het licht van de overeenkomst over het 
gewijzigde voorstel voor een gemeenschappelijke verordening, waarbij er sprake is van een 
wijziging betreffende het EFMZV.)

Or. en
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Amendement 329

Voorstel voor een verordening
Artikel 133 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betaling van het eindsaldo geschiedt 
uiterlijk drie maanden na de datum waarop 
de rekeningen van het laatste boekjaar 
worden goedgekeurd of, als dat later is, een 
maand na de datum waarop het eindverslag 
over de uitvoering wordt aanvaard.

2. De betaling van het eindsaldo geschiedt 
uiterlijk drie maanden na de datum waarop 
de rekeningen van het laatste boekjaar 
worden goedgekeurd of, als dat later is, een 
maand na de datum waarop het eindverslag 
over de uitvoering wordt aanvaard.

De begunstigde moet de volledige 
eindbetaling van het saldo binnen de 
termijnen en volgens de door de Europese 
richtlijn betreffende betalingsachterstand 
vastgestelde voorwaarden ontvangen;

Or. en

Amendement 330

Voorstel voor een verordening
Artikel 134 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan de tussentijdse 
betalingen op het niveau van prioriteiten of 
operationele programma’s geheel of 
gedeeltelijk schorsen als:

1. De Commissie kan de tussentijdse 
betalingen op het niveau van prioritaire 
assen of operationele programma’s geheel 
of gedeeltelijk schorsen als aan een of 
meer van de volgende voorwaarden is 
voldaan:

a) het beheers- en controlesysteem van het 
operationele programma ernstige 
tekortkomingen vertoont waarvoor geen 
corrigerende maatregelen zijn genomen;

a) het beheers- en controlesysteem van het 
operationele programma ernstige 
tekortkomingen vertoont die de bijdrage 
van de Unie aan het operationele 
programma in gevaar brengen, en
waarvoor geen correctiemaatregelen zijn 
genomen;

b) uitgaven in een uitgavenstaat verband 
houden met een onregelmatigheid met 

b) uitgaven in een uitgavenstaat verband 
houden met een onregelmatigheid met 
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ernstige financiële gevolgen waarvoor geen 
corrigerende maatregelen zijn genomen;

ernstige financiële gevolgen waarvoor geen 
corrigerende maatregelen zijn genomen;

c) de lidstaat heeft nagelaten de nodige 
maatregelen te nemen om een einde te 
maken aan de situatie op grond waarvan de 
betalingen krachtens artikel 74 zijn 
uitgesteld;

c) de lidstaat heeft nagelaten de nodige 
maatregelen te nemen om een einde te 
maken aan de situatie op grond waarvan de 
betalingen krachtens artikel 74 zijn 
uitgesteld;

d) de kwaliteit en betrouwbaarheid van het 
toezichtsysteem of de gegevens over 
gemeenschappelijke en specifieke 
indicatoren ernstige tekortkomingen 
vertonen;

d) de kwaliteit en betrouwbaarheid van het 
toezichtsysteem of de gegevens over 
gemeenschappelijke en specifieke 
indicatoren ernstige tekortkomingen 
vertonen;

e) de lidstaat heeft nagelaten in het 
operationele programma opgenomen 
maatregelen te nemen die nodig zijn om 
aan de ex-antevoorwaarden te voldoen;

e) de maatregelen om aan de ex-
antevoorwaarden te voldoen niet zijn 
voltooid onder de in artikel 17 genoemde 
voorwaarden;

f) een evaluatie van de prestaties heeft 
uitgewezen dat de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen voor een prioriteit
niet zijn bereikt;

f) een evaluatie van de prestaties heeft 
uitgewezen dat een prioritaire as ver is 
achtergebleven bij de in het prestatiekader 
gestelde mijlpalen die verband houden met 
financiële en outputindicatoren en 
belangrijkste uitvoeringsfasen onder de in 
artikel 20 genoemde voorwaarden;

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

Schrappen

De fondsspecifieke voorschriften voor het 
EFMZV kunnen bijkomende 
rechtsgronden vormen voor de schorsing 
van betalingen wanneer een lidstaat zijn 
verplichtingen uit hoofde van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid niet is 
nagekomen.

Schrappen

(Opmerking: de schrapping van de laatste tekst van de Commissie moet worden herzien in het 
licht van de overeenkomst over het gewijzigde voorstel voor een gemeenschappelijke 
verordening, waarbij er sprake is van een wijziging betreffende het EFMZV.)

Or. en
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Amendement 331

Voorstel voor een verordening
Artikel 135 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat past de financiële correcties 
toe die noodzakelijk zijn in verband met 
individuele of systemische 
onregelmatigheden die bij concrete acties 
of operationele programma’s zijn 
geconstateerd. Financiële correcties 
bestaan in een volledige of gedeeltelijke 
intrekking van de overheidsbijdrage aan 
een concrete actie of operationeel 
programma. De lidstaat houdt rekening met 
de aard en de ernst van de 
onregelmatigheden en met het financiële 
verlies voor de Fondsen of het EFMZV en 
past een evenredige correctie toe. 
Financiële correcties worden door de 
beheersautoriteit opgenomen in de 
jaarrekeningen voor het boekjaar waarin 
tot de intrekking wordt besloten.

2. De lidstaat past de financiële correcties 
toe die noodzakelijk zijn in verband met 
individuele of systemische 
onregelmatigheden die bij concrete acties 
of operationele programma’s zijn 
geconstateerd.Financiële correcties bestaan 
in een volledige of gedeeltelijke intrekking 
van de overheidsbijdrage aan een concrete 
actie of operationeel programma. De 
lidstaat houdt rekening met de aard en de 
ernst van de onregelmatigheden en met het 
financiële verlies voor de Fondsen en past 
een evenredige correctie toe.Financiële 
correcties worden door de beheersautoriteit 
opgenomen in de rekeningen voor het 
boekjaar waarin tot de intrekking wordt 
besloten.

Or. en

Amendement 332

Voorstel voor een verordening
Artikel 136 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 142 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de criteria 
voor het bepalen van de hoogte van de toe 
te passen financiële correctie vast te 
leggen.

6. De Commissie is bevoegd door middel 
van gedelegeerde handelingen
overeenkomstig artikel 142 specifieke 
voorschriften vast te stellen met de criteria 
aan de hand waarvan moet worden 
uitgemaakt of sprake is van ernstige 
tekortkomingen in de zin van dit artikel 
alsmede de criteria voor het bepalen van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie.
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Or. en

Amendement 333

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de Commissie of de Europese 
Rekenkamer onregelmatigheden in de naar 
de Commissie gestuurde jaarrekeningen 
ontdekt, wordt de steun uit de Fondsen aan 
het operationele programma door de 
resulterende financiële correctie verlaagd.

6. Wanneer de Commissie of de Europese 
Rekenkamer onregelmatigheden in de door 
de lidstaten naar de Commissie gestuurde 
jaarrekeningen ontdekt, wordt de steun uit 
de Fondsen aan het operationele 
programma door de resulterende financiële 
correctie verlaagd.

Or. en

Amendement 334

Voorstel voor een verordening
Artikel 140

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 
100 000 EUR voor de Fondsen of 
50 000 EUR voor het EFMZV bedragen, 
worden voorafgaand aan de afsluiting van 
alle betrokken uitgaven uit hoofde van 
artikel 131 onderworpen aan niet meer dan 
één audit, die verricht wordt door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie. 
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de afsluiting van alle 
betrokken uitgaven uit hoofde van artikel 
131 onderworpen aan niet meer dan één 
audit per boekjaar, verricht door de 
auditautoriteit en de Commissie. Deze 
bepalingen laten lid 4 onverlet.

1. Concrete acties waarvan de totale 
subsidiabele uitgaven niet meer dan 
200 000 EUR voor het EFRO en het CF, 
en 150 000 EUR voor het ESF bedragen, 
worden voorafgaand aan de indiening van 
de rekeningen voor het boekhoudjaar 
waarin de concrete actie is voltooid, 
onderworpen aan niet meer dan één audit, 
die verricht wordt door hetzij de 
auditautoriteit, hetzij de Commissie.
Andere concrete acties worden 
voorafgaand aan de indiening van de 
rekeningen voor het boekhoudjaar waarin 
de concrete actie is voltooid, onderworpen 
aan niet meer dan één audit per boekjaar,  
verricht door de auditautoriteit en de 
Commissie. Concrete acties worden in een 
bepaald jaar niet meer door de Commissie 
of  de auditautoriteit  aan een audit 
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onderworpen wanneer dat jaar reeds een 
audit door de Europese Rekenkamer heeft 
plaatsgevonden, mits de auditautoriteit of 
de Commissie de resultaten van die audit 
van de Europese Rekenkamer voor die 
acties voor de vervulling van hun 
respectieve taken kunnen gebruiken. Deze 
bepalingen worden toegepast behoudens 
de uitzonderingen in lid 4.

2. Voor operationele programma’s 
waarvoor het recentste auditoordeel niet op 
significante tekortkomingen wijst, kan de 
Commissie op de eerstvolgende 
vergadering als bedoeld in artikel 118, 
lid 3, met de auditautoriteit overeenkomen 
minder auditwerkzaamheden te verrichten,
zodat deze werkzaamheden evenredig zijn 
met het vastgestelde risico. In dat geval 
verricht de Commissie zelf geen audits ter 
plaatse, tenzij er aanwijzingen zijn voor 
tekortkomingen in het beheers- en 
controlesysteem die van invloed zijn op 
uitgaven die bij de Commissie zijn 
gedeclareerd in een boekjaar waarvoor de 
rekeningen zijn goedgekeurd.

2. Voor operationele programma’s 
waarvoor het recentste auditoordeel niet op 
significante tekortkomingen wijst, kan de 
Commissie op de eerstvolgende 
vergadering als bedoeld in artikel 118, 
lid 3, met de auditautoriteit overeenkomen 
minder auditwerkzaamheden te verrichten, 
zodat deze werkzaamheden evenredig zijn 
met het vastgestelde risico. In dat geval 
verricht de Commissie zelf geen audits ter 
plaatse, tenzij er aanwijzingen zijn voor 
tekortkomingen in het beheers- en 
controlesysteem die van invloed zijn op 
uitgaven die bij de Commissie zijn 
gedeclareerd in een boekjaar waarvoor de 
rekeningen door de Commissie zijn 
goedgekeurd.

3. Voor operationele programma’s 
waarvoor de Commissie concludeert op het 
oordeel van de auditautoriteit te kunnen 
vertrouwen, kan zij met de auditautoriteit 
overeenkomen haar audits ter plaatse te 
beperken tot een audit van de 
werkzaamheden van de auditautoriteit, 
tenzij er bewijzen zijn voor 
tekortkomingen in het werk van de 
auditautoriteit voor een boekjaar waarvoor 
de rekeningen zijn goedgekeurd.

3. Voor operationele programma’s 
waarvoor de Commissie concludeert op het 
oordeel van de auditautoriteit te kunnen 
vertrouwen, kan zij met de auditautoriteit 
overeenkomen de audits van de Commissie
ter plaatse te beperken tot een audit van de 
werkzaamheden van de auditautoriteit, 
tenzij er bewijzen zijn voor 
tekortkomingen in het werk van de 
auditautoriteit voor een boekjaar waarvoor 
de rekeningen door de Commissie zijn 
goedgekeurd.

4. Onverminderd lid 1 kunnen de 
auditautoriteit en de Commissie audits voor 
concrete acties verrichten wanneer een 
risicobeoordeling uitwijst dat er een 
specifiek risico voor onregelmatigheden of 
fraude bestaat, wanneer er bewijzen zijn 
voor ernstige tekortkomingen in het 
beheers- en controlesysteem van het 
betrokken operationele programma, 

4. De auditautoriteit en de Commissie 
kunnen audits voor concrete acties 
verrichten wanneer een risicobeoordeling 
of een audit door de Europese 
Rekenkamer uitwijst dat er een specifiek 
risico voor onregelmatigheden of fraude 
bestaat, wanneer er bewijzen zijn voor 
ernstige tekortkomingen in het beheers- en 
controlesysteem van het betrokken 
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alsmede in de drie jaar na de afsluiting 
van alle uitgaven van een concrete actie 
krachtens artikel 131, in het kader van 
een auditsteekproef. De Commissie kan te 
allen tijde audits van concrete acties 
verrichten om de werkzaamheden van een 
auditautoriteit te controleren door de 
auditactiviteit van die autoriteit te 
herhalen.

operationele programma, alsmede 
gedurende de in artikel 132, lid 1 bedoelde 
periode. De Commissie kan om de 
werkzaamheden van een auditautoriteit te 
controleren, het controlespoor van de 
auditautoriteit toetsen of deelnemen aan 
een audit ter plaatse door de 
auditautoriteit en, wanneer het volgens 
internationaal aanvaarde auditstandards 
nodig is om zekerheid te verkrijgen 
omtrent de werkwijze van de 
auditautoriteit, kan de Commissie audits 
op concrete acties uitvoeren.

Or. en

Amendement 335

Voorstel voor een verordening
Artikel 143 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een Coördinatiecomité voor de Fondsen. 
Dat comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. Bij de toepassing van deze verordening, 
Verordening (EU) nr…/ (EFRO), 
Verordening (EU) nr…/ (ETS) , 
Verordening (EU) nr…/ ( ESF), 
Verordening (EU) nr…/ (Cohesiefonds) 
wordt de Commissie bijgestaan door een 
Coördinatiecomité voor de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Dat 
comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Amendement 336

Voorstel voor een verordening
Artikel 143 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
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artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

Where the opinion of the committee under 
paragraphs 2 and 3 is to be obtained by 
written procedure, that procedure shall be 
terminated without result when, within 
the time-limit for delivery of the opinion, 
the chair of the committee so decides or 
(…) [number of members] (a … majority 
of) [majority to be specified: simple, two-
thirds, etc.] committee members so 
request.

Schrappen

Indien door het comité geen advies wordt 
uitgebracht, neemt de Commissie de 
ontwerpuitvoeringshandeling niet aan en 
is artikel 5, lid 4, derde alinea, van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
toepassing.

Schrappen

Or. en

Amendement 337

Voorstel voor een verordening
Artikel 144

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement en de Raad 
evalueren deze verordening uiterlijk op 31 
december 20XX overeenkomstig artikel 
177 van het Verdrag.

Het Europees Parlement en de Raad 
evalueren deze verordening uiterlijk op 31 
december 2020 overeenkomstig artikel 177 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

Or. en
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Amendement 338

Voorstel voor een verordening
Artikel 145

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening doet geen afbreuk aan 
de voortzetting of de wijziging, met 
inbegrip van de volledige of gedeeltelijke 
intrekking, van de betrokken projecten tot 
de afsluiting ervan of van 
bijstandsverlening die door de Commissie 
is goedgekeurd op grond van Verordening 
(EG) nr. 1083/2006 of andere wetgeving 
die op 31 december 2013 op die 
bijstandsverlening van toepassing is.

1. Deze verordening doet geen afbreuk aan 
de voortzetting of wijziging, met inbegrip 
van de gedeeltelijke of volledige 
intrekking, van bijstandsverlening die door 
de Commissie is goedgekeurd op grond 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006 of 
andere wetgeving die op 31 december 2013 
op die bijstandsverlening van toepassing is, 
en bijgevolg daarna op die bijstand of de 
betrokken concrete acties van toepassing 
zal zijn totdat ze worden afgesloten.

2. Aanvragen die uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad zijn ingediend, blijven geldig.

2. Aanvragen voor bijstand die zijn 
ingediend of goedgekeurd uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad blijven geldig.

2 bis. Wanneer een lidstaat gebruik maakt 
van de optie in artikel 113, lid 3, kan hij 
bij de Commissie een verzoek indienen 
inhoudende dat de beheersautoriteit, in 
afwijking van artikel 59, lid 1, onder b) 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van 
de Raad, de functies van de 
certificeringsautoriteit uitoefent voor de 
overeenkomstige operationele 
programma's die worden uitgevoerd op 
basis van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad. Het verzoek gaat 
vergezeld van een beoordeling van de 
auditautoriteit. Zodra de Commissie zich 
er op basis van de informatie van de 
auditautoriteit en haar eigen audits van 
vergewist heeft dat de beheers- en 
controlesystemen van deze operationele 
programma's daadwerkelijk functioneren 
en dat dit functioneren niet zal worden 
geschaad wanneer de beheersautoriteit de 
functies van certificeringsautoriteit 
uitoefent, deelt zij de lidstaat binnen twee 
maanden na de ontvangst van het verzoek 
haar instemming mee.
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Or. en

Amendement 339

Voorstel voor een verordening
Artikel 146

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad wordt ingetrokken met ingang van 
1 januari 2014.

1. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 145, wordt Verordening (EG) nr. 
1083/2006 met ingang van 1 januari 2014 
ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de ingetrokken 
verordening worden beschouwd als 
verwijzingen naar deze verordening.

2. Verwijzingen naar de ingetrokken 
verordening gelden als verwijzingen naar 
deze verordening en worden gelezen 
volgens de in bijlage XXXX opgenomen 
concordantietabel.

Or. en

Amendement 340

Voorstel voor een verordening
Artikel 147

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

De artikelen 18 t/m 22, 25, lid 3, 33, lid 1, 
onder a), 51, 53, 66 t/m 84, 108, 110, 111 
en 119 t/m 139 van deze verordening zijn 
van toepassing met ingang van 1 januari 
2014.

Deze verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk 
in elke lidstaat.

Deze verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk 
in elke lidstaat.

Or. en
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Amendement 341

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I BIJLAGE -I

Onderdelen van het gemeenschappelijk 
strategisch kader betreffende de 
samenhang en consistentie met het 
economische beleid van de lidstaten en 
van de Unie, de mechanismen voor de 
coördinatie tussen de GSK-fondsen 
onderling en met andere 
beleidsmaatregelen en instrumenten van 
de Unie op dit gebied, horizontale 
beginselen en transversale 
beleidsdoelstellingen alsmede de 
regelingen om territoriale uitdagingen 
aan te pakken.

Gemeenschappelijk strategisch kader 
(GSK)

Or. en

Amendement 342

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Inleiding 1. Inleiding

Teneinde de bijdrage van de GSK-fondsen 
tot slimme, duurzame en inclusieve groei 
zo groot mogelijk te maken en daardoor de 
verschillen te verkleinen, moet 
gegarandeerd worden dat de in het kader 
van de Europa 2020-strategie aangegane 
beleidsverbintenissen door investeringen 
via de GSK-fondsen en andere 
instrumenten van de Unie worden 
ondersteund. De lidstaten moeten derhalve 
bepalen hoe hun programma's tot de 
verwezenlijking van de 

Teneinde een harmonieuze, evenwichtige 
en duurzame ontwikkeling van de Unie te 
bevorderen en de bijdrage van de 
Europese structuur en 
investeringsfondsen tot slimme, duurzame 
en inclusieve groei alsook van de 
fondsspecifieke opdrachten van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, waaronder 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, zo groot mogelijk te maken, moet 
gegarandeerd worden dat de in het kader 
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beleidsdoelstellingen en het bereiken van 
de kerndoelen van de Europa 2020-
strategie en de vlaggeschipinitiatieven 
kunnen bijdragen.

van de Europa 2020-strategie aangegane 
beleidsverbintenissen door investeringen 
via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en andere 
instrumenten van de Unie worden 
ondersteund. Het Gemeenschappelijk 
strategisch kader moet daarom 
overeenkomstig artikel 10 en met 
inachtneming van de prioriteiten en 
doelstellingen zoals in de 
fondsenspecifieke verordeningen gesteld, 
strategische richtsnoeren uitvaardigen 
met het oog op een geïntegreerde 
ontwikkelingsaanpak, door inzet van de  
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen in combinatie met 
andere instrumenten en beleidsvelden van 
de Unie, in aansluiting op de 
beleidsdoelstellingen en het bereiken van 
de kerndoelen van de Europa 2020-
strategie en, in voorkomend geval, de 
vlaggeschipinitiatieven, rekening 
houdende met de belangrijkste territoriale 
uitdagingen en de specifieke nationale, 
regionale en lokale achtergrond.

Or. en

Amendement 343

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bijdrage van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen aan de strategie van 
de Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei en samenhang met het 
economisch bestuur van de Unie

-1. Teneinde te ondersteunen dat de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma's worden gebruikt om slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
bevorderen, worden in deze verordening 
elf met de prioriteiten van de Europa 
2020-strategie strokende thematische 
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doelstellingen vastgesteld (artikel 9) die in 
aanmerking komen voor steun uit de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen.

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

1. Conform deze thematische 
doelstellingen concentreren de lidstaten de 
steun overeenkomstig artikel 16 van deze 
verordening en de fondsspecifieke 
voorschriften betreffende thematische 
concentratie teneinde de kritische massa 
te bereiken die nodig is om groei en banen 
te creëren en zorgen zij ervoor dat de 
uitgaven doeltreffend zijn. Zij besteden 
bijzondere aandacht aan het toekennen van 
prioriteit aan groeivriendelijke uitgaven, 
met inbegrip van uitgaven voor onderwijs, 
onderzoek, innovatie en energie-efficiëntie 
en uitgaven om de toegang van het mkb tot 
financiering te vergemakkelijken, om de 
ecologische duurzaamheid en het beheer 
van natuurlijke hulpbronnen en 
klimaatactie te waarborgen en om het 
openbaar bestuur te moderniseren. Zij 
zien tevens toe op het in stand houden of 
versterken van de geografische dekking en 
de doeltreffendheid van de diensten voor 
arbeidsvoorziening en actief 
arbeidsmarktbeleid om de werkloosheid te 
bestrijden, met de nadruk op de jeugd, het 
aanpakken van de sociale gevolgen van de 
crisis en de bevordering van sociale 
integratie.

2. Bij de voorbereiding van de
partnerschapscontracten programmeren 
de lidstaten de GSK-fondsen op basis van 
de meest recente relevante specifieke 
aanbevelingen per land die de Raad heeft
opgesteld uit hoofde van artikel 121, lid 2, 
en artikel 148, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, in overeenstemming met de
respectieve rollen en verplichtingen
daarvan. De lidstaten houden tevens 
rekening met de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad die zijn 
gebaseerd op het stabiliteits- en groeipact 
en de economische 

2. Teneinde te zorgen voor samenhang 
met de in het kader van het Europees 
Semester vastgestelde prioriteiten, 
plannen de lidstaten bij de voorbereiding 
van de partnerschapsovereenkomsten het 
gebruik van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen op basis van de
nationale hervormingsprogramma's, in 
voorkomend geval, en de meest recente 
relevante specifieke aanbevelingen per 
land die de Raad heeft vastgesteld 
overeenkomstig artikel 121, lid 2, en 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, in overeenstemming met hun



PE487.740v04-00 264/317 PR\937861NL.doc

NL

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

respectieve rollen en verplichtingen.. De 
lidstaten houden in voorkomend geval
tevens rekening met de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad die zijn 
gebaseerd op het stabiliteits- en groeipact 
en de economische 
aanpassingsprogramma's.

2 bis. Teneinde vast te stellen hoe de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen optimaal kunnen 
bijdragen aan de Europa 2020-strategie, 
en om rekening te houden met de 
doelstellingen van het Verdrag, met 
inbegrip van economische, sociale en 
territoriale cohesie, kiezen de lidstaten de 
thematische doelstellingen voor het 
gepland gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen binnen 
de passende nationale, regionale en lokale 
context.

Or. en

Amendement 344

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Mechanismen voor coördinatie tussen 
GSK-fondsen onderling

3. Geïntegreerde aanpak van en 
regelingen voor het gebruik van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen

3.1         Inleiding 3.1         Inleiding

-1. Overeenkomstig artikel 14, lid 2, geeft 
de partnerschapsovereenkomst een 
geïntegreerde aanpak van de territoriale 
ontwikkeling weer. De lidstaten zien erop
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toe dat bij de keuze van de thematische 
doelstellingen, de investeringen en de 
prioriteiten van de Unie op een 
geïntegreerde wijze rekening wordt 
gehouden met de ontwikkelingsbehoeften 
en de territoriale problemen, conform de 
analyse van punt 6.3. De lidstaten 
proberen de mogelijkheden maximaal te 
benutten om een gecoördineerde en 
geïntegreerde tenuitvoerlegging van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen te waarborgen.

3. De lidstaten zien erop toe dat de 
steunmaatregelen uit de GSK-fondsen
complementair zijn en op gecoördineerde 
wijze worden uitgevoerd zodat de 
administratieve kosten en lasten in de
praktijk verminderen.

3. De lidstaten en, indien van toepassing 
overeenkomstig artikel 4, lid 4, de regio's
zien erop toe dat de steunmaatregelen uit 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen complementair zijn en 
op gecoördineerde wijze worden 
uitgevoerd om synergie tot stand te 
brengen, zodat de administratieve kosten 
en lasten verminderen voor de 
beheersorganen en de begunstigden als 
bedoeld in de artikelen 4, 14 en 24 van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 345

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2         Coördinatie en complementariteit 3.2         Coördinatie en complementariteit
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1. De voor de uitvoering van de GSK-
fondsen verantwoordelijke lidstaten en 
beheersautoriteiten werken nauw samen bij 
de voorbereiding, uitvoering, monitoring 
en evaluatie van het 
partnerschapscontract en de programma's.
Zij zien erop toe dat met name de volgende 
activiteiten worden uitgevoerd:

1. De voor de uitvoering van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen
verantwoordelijke lidstaten en 
beheersautoriteiten werken nauw samen bij 
de voorbereiding, uitvoering, monitoring 
en evaluatie van de 
partnerschapsovereenkomst en de 
programma's. Zij zien erop toe dat met 
name de volgende activiteiten worden 
uitgevoerd:

a) de vaststelling van de steungebieden 
waar de GSK-fondsen op aanvullende 
wijze kunnen worden gecombineerd om de 
in deze verordening vastgestelde 
thematische doelstellingen te 
verwezenlijken;

a) de vaststelling van de steungebieden 
waar de Europese structuur- en 
investeringsfondsen op aanvullende wijze 
kunnen worden gecombineerd om de in 
deze verordening vastgestelde thematische 
doelstellingen te verwezenlijken;

a bis) overeenkomstig artikel 4, lid 6, 
toezien op het bestaan van regelingen 
voor de doeltreffende coördinatie van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen om de impact en de 
doeltreffendheid te vergroten, in 
voorkomend geval onder meer via 
programma’s die door meerdere fondsen 
gefinancierd worden voor de fondsen die 
vallen onder deel III van deze 
verordening;

b) de bevordering van de betrokkenheid 
van voor andere GSK-fondsen
verantwoordelijke beheersautoriteiten of 
van andere beheersautoriteiten en van de 
desbetreffende ministeries bij de 
ontwikkeling van steunregelingen om de 
coördinatie te waarborgen en 
overlappingen te voorkomen;

b) de bevordering van de betrokkenheid 
van voor andere Europese structuur- en 
investeringsfondsen verantwoordelijke 
beheersautoriteiten of van andere 
beheersautoriteiten en van de 
desbetreffende ministeries bij de 
ontwikkeling van steunregelingen om de 
coördinatie te waarborgen en 
overlappingen te voorkomen;

c) de instelling, waar nodig, van 
gezamenlijke toezichtcomités voor 
programma's ter uitvoering van de GSK-
fondsen en de opstelling van andere 
regelingen voor gezamenlijk beheer en 
controle ter vergemakkelijking van de 
coördinatie tussen de autoriteiten die 

c) de instelling, waar nodig, van 
gezamenlijke toezichtcomités voor 
programma's ter uitvoering van de
Europese structuur- en
investeringsfondsen en de opstelling van 
andere regelingen voor gezamenlijk beheer 
en controle ter vergemakkelijking van de 
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verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de GSK-fondsen;

coördinatie tussen de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen;

d) het gebruik van gemeenschappelijke e-
governance-oplossingen voor aanvragers 
en begunstigden en van “one-stop-shops”
voor advies inzake de steunmogelijkheden 
die elk van de onder het GSK vallende 
fondsen biedt;

d) het gebruik van beschikbare
gemeenschappelijke e-governance-
oplossingen die aanvragers en 
begunstigden kunnen helpen, en het 
gebruik van "one-stop-shops", onder meer
voor advies inzake de steunmogelijkheden 
die elk van de onder de Europese 
structuur- en investeringsfondsen
vallende fondsen biedt;

e) het instellen van mechanismen voor de 
coördinatie van samenwerkingsactiviteiten 
die worden gefinancierd uit het EFRO en 
het ESF met investeringen waarvoor steun 
wordt verstrekt via de programma's voor 
het doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid".

e) het instellen van mechanismen voor de 
coördinatie van samenwerkingsactiviteiten 
die worden gefinancierd uit het EFRO en 
het ESF met investeringen waarvoor steun 
wordt verstrekt via de programma's voor 
het doel "investeren in groei en 
werkgelegenheid";

e bis) het bevorderen van een voor de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen gezamenlijke aanpak 
van de richtsnoeren voor het opzetten van 
concrete acties, de oproepen tot het 
indienen van voorstellen en de 
selectieprocedures of van andere 
mechanismen om ervoor te zorgen dat 
geïntegreerde projecten gemakkelijker 
toegang hebben tot de fondsen;
e ter) het aanmoedigen van samenwerking 
tussen beheersautoriteiten van 
verschillende Europese structuur- en 
investeringsfondsen op het gebied van 
monitoring, evaluatie, beheer, controle en 
audit.

Or. en
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Amendement 346

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 3.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.3         Bevordering van een 
geïntegreerde aanpak

3.3         Bevordering van een 
geïntegreerde aanpak

1. De lidstaten combineren, waar nodig, de
GSK-fondsen in geïntegreerde, op de 
aanpak van specifieke behoeften
toegesneden pakketten op lokaal, regionaal 
of nationaal niveau om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de nationale 
streefdoelen in het kader van Europa 
2020, en maken gebruik van geïntegreerde 
territoriale investeringen, geïntegreerde 
concrete acties en gezamenlijke 
actieplannen.

1. De lidstaten combineren, waar nodig, de
Europese structuur- en 
investeringsfondsen in geïntegreerde, op 
de aanpak van specifieke territoriale 
uitdagingen toegesneden pakketten op 
lokaal, regionaal of nationaal niveau om bij 
te dragen aan de verwezenlijking van de
doelstellingen van de 
partnerschapsovereenkomst en -
programma's. Dit kan door gebruik te
maken van geïntegreerde territoriale 
investeringen, geïntegreerde concrete 
acties, gezamenlijke actieplannen en 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

1 bis. Teneinde tot een geïntegreerd 
gebruik van de thematische doelstellingen 
te komen kan, overeenkomstig artikel ex-
99 van deze verordening, de financiering 
van diverse prioritaire assen of 
operationele programma's waarvoor steun 
uit het ESF, het EFRO of het 
Cohesiefonds wordt verleend, worden 
gecombineerd in het kader van een 
geïntegreerde territoriale investering. Dit 
kan worden aangevuld met financiële 
steun van het Elfpo of het EFMZV uit de 
respectieve programma's.
1 ter. Teneinde de impact en de 
doeltreffendheid via een thematisch 
coherente geïntegreerde aanpak te 
verhogen, kan een prioritaire as 
overeenkomstig de relevante artikelen van 
de fondsspecifieke voorschriften 
betrekking hebben op meerdere 
categorieën regio’s, een of meer 
complementaire investeringsprioriteiten 
van het EFRO, het Cohesiefonds en het 
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ESF onder één thematische doelstelling 
combineren, en in naar behoren 
gemotiveerde gevallen een of meer 
complementaire investeringsprioriteiten 
voor verschillende thematische 
doelstellingen combineren met het oog op 
een maximale bijdrage aan de prioritaire 
as.

2. De lidstaten stimuleren de ontwikkeling 
van een lokale en subregionale aanpak, met 
name via vanuit de gemeenschap geleide 
lokale ontwikkeling, door de 
besluitvorming en de uitvoering te 
delegeren aan een lokaal partnerschap 
van overheidsdiensten, particuliere 
organisaties en het maatschappelijk 
middenveld. Vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling wordt 
toegepast in de context van een 
strategische aanpak om ervoor te zorgen 
dat bij de "bottom-up"-definitie van de 
lokale behoeften rekening wordt gehouden 
met de op een hoger niveau bepaalde 
prioriteiten. Daarom bepalen de lidstaten 
de aanpak van de vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling voor alle GSK-
fondsen en geven zij in de
partnerschapscontracten de belangrijkste 
problemen aan die op die manier moeten 
worden aangepakt, de hoofddoelstellingen 
en de prioriteiten van de vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling, 
de soorten gebieden die moeten worden 
gedekt, de specifieke rol die bij de 
verwezenlijking van de strategie wordt 
toegekend aan de plaatselijke actiegroepen, 
de rol die de verschillende GSK-fondsen is 
toegedacht bij de uitvoering van lokale 
ontwikkelingsstrategieën in verschillende 
soorten gebieden zoals plattelands-, stads-
en kustgebieden, en de overeenkomstige 
coördinatiemechanismen.

2. De lidstaten stimuleren, overeenkomstig 
hun institutionele en wettelijke kader en 
artikel 28 van deze verordening, de 
ontwikkeling van een lokale en 
subregionale aanpak. Vanuit de 
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling 
wordt toegepast in de context van een 
strategische aanpak om ervoor te zorgen 
dat bij de "bottom-up"-definitie van de 
lokale behoeften rekening wordt gehouden 
met de op een hoger niveau bepaalde 
prioriteiten. Daarom bepalen de lidstaten 
de aanpak van de vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling door het Elfpo 
en, in voorkomend geval, door het EFRO, 
het ESF of EFMZV overeenkomstig 
artikel 14, lid 2, en geven zij in de 
partnerschapsovereenkomsten de 
belangrijkste problemen aan die op die 
manier moeten worden aangepakt, de 
hoofddoelstellingen en de prioriteiten van 
de vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling, de soorten gebieden die 
moeten worden gedekt, de specifieke rol 
die bij de verwezenlijking van de strategie 
wordt toegekend aan de plaatselijke 
actiegroepen, de rol die het Elfpo en, in 
voorkomend geval, het EFRO, het ESF of 
EFMZV is toegedacht bij de uitvoering 
van lokale ontwikkelingsstrategieën in 
verschillende soorten gebieden zoals 
plattelands-, stads- en kustgebieden, en de 
overeenkomstige coördinatiemechanismen.

Or. en
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Amendement 347

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Coördinatie van GSK-fondsen met
ander beleid en andere instrumenten van de 
Unie

4. Coördinatie en synergie tussen de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen en ander beleid en 
andere instrumenten van de Unie

De in dit deel beschreven programma's van 
de Unie vormen geen limitatieve lijst.

De in deze afdeling bedoelde coördinatie 
door de lidstaten geldt voor zover de 
lidstaten voornemens zijn een beroep te 
doen op steun van de Europese structuur-
en investeringsfondsen en van andere 
instrumenten van de Unie op het 
betrokken beleidsgebied. De in dit deel 
beschreven programma's van de Unie 
vormen geen limitatieve lijst.

4.1         Inleiding 4.1         Inleiding
1. De lidstaten voeren een analyse uit van
het effect van het beleid van de Unie op 
nationaal en regionaal niveau en op de 
sociale, economische en territoriale 
samenhang, met het oog op het bevorderen 
van een doeltreffende coördinatie en het
identificeren en stimuleren van de meest 
geschikte middelen om Europese fondsen 
ter ondersteuning van lokale, regionale en 
nationale investeringen in te zetten.

1. De lidstaten en de Commissie houden 
overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden rekening met het 
effect van het beleid van de Unie op 
nationaal en regionaal niveau en op de 
sociale, economische en territoriale 
samenhang, met het oog op het bevorderen 
van synergie en een doeltreffende 
coördinatie en het bepalen en stimuleren 
van de meest geschikte middelen om 
Europese fondsen ter ondersteuning van 
lokale, regionale en nationale investeringen 
in te zetten. De lidstaten zien er tevens op 
toe dat het beleid en de instrumenten van 
de Unie en nationale, regionale en lokale 
steunmaatregelen elkaar aanvullen.

2. De lidstaten verzekeren de samenhang 
tussen de steunmaatregelen uit de GSK-
fondsen en de doelstellingen van ander 
beleid van de Unie in de programmerings-
en uitvoeringsfase. Daartoe houden zij 
rekening met de volgende aspecten:

2. De lidstaten en de Commissie zorgen 
overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden voor coördinatie 
tussen de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en andere relevante 
instrumenten van de Unie op Europees of 
lidstaatniveau overeenkomstig artikel 4, 
lid 6. Zij ondernemen passende stappen 
om in de programmerings- en 
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uitvoeringsfase de samenhang te 
verzekeren tussen de steunmaatregelen uit 
de Europese structuur- en
investeringsfondsen en de doelstellingen 
van ander beleid van de Unie. Daartoe 
houden zij rekening met de volgende 
aspecten:

a) het identificeren en benutten van 
complementariteit tussen verschillende 
instrumenten van de Unie op nationaal en 
regionaal niveau, zowel in de 
planningsfase als tijdens de uitvoering;

a) het vergroten van de complementariteit 
en de synergie tussen verschillende 
instrumenten van de Unie op Europees,
nationaal en regionaal niveau, zowel in de 
planningsfase als tijdens de uitvoering;

b) het optimaliseren van bestaande 
structuren en, waar nodig, het instellen van 
nieuwe structuren om de strategische
identificatie van prioriteiten voor de 
verschillende instrumenten en structuren 
voor de coördinatie op nationaal niveau te 
vergemakkelijken, om dubbel werk te 
vermijden en om de gebieden te
identificeren waar aanvullende financiële 
steun noodzakelijk is;

b) het optimaliseren van bestaande 
structuren en, waar nodig, het instellen van 
nieuwe structuren om de strategische
identificatie van prioriteiten voor de 
verschillende instrumenten en structuren 
voor de coördinatie op Europees en
nationaal niveau te vergemakkelijken, om 
dubbel werk te vermijden en om de 
gebieden te identificeren waar aanvullende 
financiële steun noodzakelijk is;

c) het maximaal benutten van de 
mogelijkheid om steun uit verschillende 
instrumenten te combineren ter 
ondersteuning van individuele concrete 
acties en het nauw samenwerken met de 
verantwoordelijken voor de uitvoering van 
andere nationale instrumenten teneinde de 
begunstigden coherente en gestroomlijnde 
financieringsmogelijkheden te bieden.

c) het benutten van de mogelijkheid om 
steun uit verschillende instrumenten te 
combineren ter ondersteuning van 
individuele concrete acties en het nauw 
samenwerken met de verantwoordelijken 
voor de uitvoering van andere nationale 
instrumenten teneinde de begunstigden 
coherente en gestroomlijnde 
financieringsmogelijkheden te bieden.

Or. en

Amendement 348

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 4.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.3 Horizon 202033 en andere centraal 
beheerde EU-programma's op het gebied 
van onderzoek en innovatie

4.3 Horizon 2020 en andere centraal 
beheerde EU-programma's op het gebied 
van onderzoek en innovatie
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1. De lidstaten en de Commissie besteden 
bijzondere aandacht aan het versterken van 
de coördinatie en de complementariteit 
tussen de GSK-fondsen en Horizon 2020, 
het programma voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
en voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (Cosme)34 en andere 
relevante centraal beheerde 
financieringsprogramma's van de Unie 
waarbij zij tegelijkertijd een duidelijke 
verdeling van de steungebieden 
aanbrengen.

1. De lidstaten en de Commissie besteden 
bijzondere aandacht aan het versterken van 
de coördinatie, de synergie en de 
complementariteit tussen de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en
Horizon 2020, het programma voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
en voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (Cosme) en andere 
relevante centraal beheerde 
financieringsprogramma's van de Unie 
waarbij zij tegelijkertijd een duidelijke 
verdeling van de steungebieden 
aanbrengen.

2. In het bijzonder ontwikkelen de 
lidstaten nationale en/of regionale
onderzoeks- en innovatiestrategieën 
(O&I) voor "slimme specialisatie" in 
overeenstemming met het nationale 
hervormingsprogramma. Deze strategieën 
worden ontwikkeld door nationale of 
regionale beheersautoriteiten en 
belanghebbenden zoals universiteiten en 
andere instellingen voor hoger onderwijs, 
het bedrijfsleven en de sociale partners bij 
een ondernemingsgezind 
ontdekkingsproces te betrekken. De 
rechtstreeks bij Horizon 2020 betrokken 
autoriteiten worden nauw aan dit proces 
verbonden. Deze strategieën omvatten
(onder meer):

2. De lidstaten ontwikkelen, waar nodig,
nationale en/of regionale strategieën voor
"slimme specialisatie" in overeenstemming 
met het nationale hervormingsprogramma.
Deze kunnen de vorm aannemen van of 
opgenomen worden in een nationaal of 
regionaal strategisch beleidskader inzake 
onderzoek en innovatie (O&I) voor 
"slimme specialisatie". Deze strategieën 
worden ontwikkeld door nationale of 
regionale beheersautoriteiten en 
belanghebbenden zoals universiteiten en 
andere instellingen voor hoger onderwijs, 
het bedrijfsleven en de sociale partners bij 
een ondernemingsgezind 
ontdekkingsproces te betrekken. De 
rechtstreeks bij Horizon 2020 betrokken 
autoriteiten worden nauw aan dit proces 
verbonden. Deze strategieën omvatten:

a) "stroomopwaartse acties" om de 
regionale O&I-spelers voor te bereiden op 
deelname aan Horizon 2020-projecten
("weg naar topkwaliteit"), die via 
capaciteitsopbouw worden ontwikkeld;
communicatie en samenwerking tussen 
nationale Horizon 2020-contactpunten en 
beheersautoriteiten van de onder het GSK
vallende fondsen die worden versterkt;

a) "stroomopwaartse acties" om de 
regionale O&I-spelers voor te bereiden op 
deelname aan Horizon 2020-projecten
("weg naar topkwaliteit"), die in 
voorkomend geval via capaciteitsopbouw
moeten worden ontwikkeld; communicatie 
en samenwerking tussen nationale Horizon 
2020-contactpunten en beheersautoriteiten 
van de onder de Europese structuur- en 
investeringsfondsen vallende fondsen die 
worden versterkt;

b) "stroomafwaartse acties" die de 
middelen opleveren om de uit Horizon 
2020 en uit voorgaande programma's 

b) "stroomafwaartse acties" die de 
middelen opleveren om de uit Horizon 
2020 en uit voorgaande programma's 
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voortkomende O&I-resultaten te 
exploiteren en op de markt te verspreiden, 
met bijzondere aandacht voor het scheppen 
van een innovatievriendelijk
bedrijfsklimaat voor het mkb en in 
overeenstemming met de voor de gebieden 
in de desbetreffende strategie voor slimme 
specialisatie vastgestelde prioriteiten.

voortkomende O&I-resultaten te 
exploiteren en op de markt te verspreiden, 
met bijzondere aandacht voor het scheppen 
van een innovatievriendelijk klimaat voor 
het bedrijfsleven en de industrie, met 
inbegrip van het mkb, en in 
overeenstemming met de voor de gebieden 
in de desbetreffende strategie voor slimme 
specialisatie vastgestelde prioriteiten.

3. De lidstaten geven volledige toepassing 
aan de bepalingen van deze verordening 
die het mogelijk maken in de 
desbetreffende programma's voor de 
uitvoering van onderdelen van de 
strategieën de GSK-fondsen met middelen 
uit Horizon 2020 te combineren. Nationale 
en regionale autoriteiten krijgen 
gezamenlijke steun voor het ontwerp en de 
tenuitvoerlegging van zulke strategieën, het 
opsporen van mogelijkheden voor 
gezamenlijke financiering van O&I-
infrastructuur van Europees belang, het 
stimuleren van internationale 
samenwerking, methodologische steun via 
peer reviews, uitwisselingen van goede 
praktijken en regio-overschrijdende 
opleiding.

3. De lidstaten moedigen de toepassing aan
van de bepalingen van deze verordening 
die het mogelijk maken in de 
desbetreffende programma's voor de 
uitvoering van onderdelen van de 
strategieën, de Europese structuur- en 
investeringsfondsen te combineren met 
middelen uit Horizon 2020. Nationale en 
regionale autoriteiten krijgen gezamenlijke 
steun voor het ontwerp en de 
tenuitvoerlegging van zulke strategieën, het 
opsporen van mogelijkheden voor 
gezamenlijke financiering van O&I-
infrastructuur van Europees belang, het 
stimuleren van internationale 
samenwerking, methodologische steun via 
peer reviews, uitwisselingen van goede 
praktijken en regio-overschrijdende 
opleiding.

4. De lidstaten overwegen de volgende 
aanvullende maatregelen die gericht zijn op 
het ontsluiten van hun potentieel voor 
excellentie in onderzoek en innovatie, op 
een manier die aansluit op en synergieën 
schept met Horizon 2020, in het bijzonder 
door gezamenlijke financiering:

4. De lidstaten en, indien van toepassing 
overeenkomstig artikel 4, lid 4, de regio's
overwegen de volgende aanvullende 
maatregelen die gericht zijn op het 
ontsluiten van hun potentieel voor 
excellentie in onderzoek en innovatie, op 
een manier die aansluit op en synergieën 
schept met Horizon 2020, in het bijzonder 
door gezamenlijke financiering:

a) het met elkaar verbinden van enerzijds 
opkomende uitmuntendheidscentra en 
innovatieve regio's in de minder 
ontwikkelde lidstaten en anderzijds
toonaangevende tegenhangers elders in 
Europa;

a) het met elkaar verbinden van enerzijds 
opkomende uitmuntendheidscentra, met 
name in minder ontwikkelde lidstaten en
lidstaten die zwak presteren op het gebied 
van OOI1, en anderzijds het met elkaar 
verbinden van innovatieve regio's, met 
name in lidstaten die zwak presteren op 
het gebied van OOI, met toonaangevende 
tegenhangers elders in Europa;
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b) het opbouwen van koppelingen met 
innovatieclusters en het erkennen van 
excellentie in minder ontwikkelde regio’s;

b) het opbouwen van koppelingen met 
innovatieclusters en het erkennen van 
excellentie, met name in minder 
ontwikkelde regio’s;

c) het oprichten van EOR-leerstoelen om 
vooraanstaande academici aan te trekken, 
met name in minder ontwikkelde regio's;

c) het oprichten van EOR-leerstoelen om 
vooraanstaande academici aan te trekken, 
met name in minder ontwikkelde regio's;

d) het ondersteunen van toegang tot 
internationale netwerken voor 
onderzoekers en innovatoren die minder bij 
de EOR betrokken zijn of afkomstig zijn 
uit minder ontwikkelde regio's;

d) het ondersteunen van toegang tot 
internationale netwerken voor 
onderzoekers en innovatoren die minder bij 
de EOR betrokken zijn of met name
afkomstig zijn uit minder ontwikkelde 
regio's;

e) waar van toepassing, het bijdragen aan 
de Europese innovatiepartnerschappen;

e) waar van toepassing, het bijdragen aan 
de Europese innovatiepartnerschappen;

f) het voorbereiden van nationale 
instellingen en/of clusters van excellentie 
voor deelname aan kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) van het 
Europese Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT); en

f) het voorbereiden van nationale 
instellingen en/of clusters van excellentie 
voor deelname aan kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) van het 
Europese Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT); en

g) het organiseren van kwalitatief 
hoogstaande internationale programma's 
voor de mobiliteit van onderzoekers met 
medefinanciering uit de "Marie 
Skłodowska-Curie-acties".

g) het organiseren van kwalitatief 
hoogstaande internationale programma's 
voor de mobiliteit van onderzoekers met 
medefinanciering uit de "Marie 
Skłodowska-Curie-acties".

Waar mogelijk moeten de lidstaten 
overeenkomstig artikel 60 gebruik maken 
van de flexibiliteit om acties buiten het 
programmagebied te steunen, met 
voldoende investeringen om een kritische 
massa te bereiken, teneinde deze 
maatregelen optimaal uit te voeren.
____________
1 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Or. en
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Amendement 349

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 4.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.4         Financiering van 
demonstratieprojecten in het kader van het
NER300-programma35

4.4         Financiering van 
demonstratieprojecten in het kader van het
NER300-programma

Waar nodig zien de lidstaten zien erop toe 
dat financiering uit de GSK-fondsen wordt 
gecoördineerd met steun uit het NER300-
programma, waarbij de inkomsten van de 
veiling van 300 miljoen emissierechten uit 
de nieuwkomersreserve van de EU-
regeling voor de handel in emissierechten 
worden gebruikt voor de medefinanciering 
van een brede waaier van grootschalige 
demonstratieprojecten voor CO2-afvang 
en -opslag (CCS) en voor innovatieve 
technologie voor hernieuwbare energie in 
de gehele EU.

1. De lidstaten zien erop toe dat 
financiering uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen wordt gecoördineerd 
met steun uit het NER300-programma, 
waarbij de inkomsten van de veiling van 
300 miljoen emissierechten uit de 
nieuwkomersreserve van de EU-regeling 
voor de handel in emissierechten worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 350

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 4.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.5        LIFE36 en het milieuacquis 4.5        LIFE en het milieuacquis

1. Waar mogelijk, streven de lidstaten 
ernaar om gebruik te maken van 
synergieën met beleidsinstrumenten van de 
Unie (zowel met financieringsinstrumenten 
als met andere instrumenten) gericht op de 
matiging van en de aanpassing aan de 
gevolgen van klimaatverandering, 
milieubescherming en een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen.

1. De lidstaten en de Commissie streven
ernaar om, via een sterkere thematische 
focus in de programma's en door 
toepassing van het 
duurzaamheidsbeginsel zoals bedoeld in 
artikel 8, gebruik te maken van synergieën 
met beleidsinstrumenten van de Unie
(zowel met financieringsinstrumenten als 
met andere instrumenten) gericht op de 
matiging van en de aanpassing aan de 
gevolgen van klimaatverandering, 
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milieubescherming en een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen.

2. Waar nodig, zorgen de lidstaten voor 
complementariteit en coördinatie met 
LIFE, in het bijzonder met geïntegreerde 
projecten op het gebied van natuur, water, 
afval, lucht, matiging van en aanpassing 
aan de klimaatverandering. Deze 
coördinatie dient met name te worden 
gerealiseerd door het bevorderen van de 
financiering via de GSK-fondsen van 
activiteiten die een aanvulling vormen op 
de geïntegreerde projecten in het kader van 
het LIFE-programma, en door het 
bevorderen van het gebruik van uit hoofde 
van het LIFE-programma gevalideerde 
oplossingen, methoden en benaderingen.

2. De lidstaten bevorderen en zorgen,
waar nodig en overeenkomstig artikel 4, 
voor complementariteit en coördinatie met 
LIFE, in het bijzonder met geïntegreerde 
projecten op het gebied van natuur,
biodiversiteit, water, afval, lucht, matiging 
van en aanpassing aan de 
klimaatverandering. Deze coördinatie dient 
met name te worden gerealiseerd door
maatregelen zoals het bevorderen van de 
financiering via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen van activiteiten die 
een aanvulling vormen op de geïntegreerde 
projecten in het kader van het LIFE-
programma, en door het bevorderen van 
het gebruik van uit hoofde van het LIFE-
programma gevalideerde oplossingen, 
methoden en benaderingen zoals 
investeringen in groene infrastructuur, 
energie-efficiëntie, ecologische innovatie, 
op het ecosysteem gebaseerde oplossingen 
en de toepassing van desbetreffende 
innovatieve technologieën.

3. De relevante sectorale plannen, 
programma's of strategieën (waaronder het 
prioritaire actiekader, het 
stroomgebiedbeheersplan, het 
afvalbeheersplan, het nationale
risicobeperkingsplan of de nationale
aanpassingsstrategie), als bedoeld in de 
LIFE-verordening, dienen als 
coördinatiekader voor steun uit de 
verschillende fondsen.

3. De relevante sectorale plannen, 
programma's of strategieën (waaronder het 
prioritaire actiekader, het 
stroomgebiedbeheersplan, het 
afvalbeheersplan, het risicobeperkingsplan 
of de aanpassingsstrategie) kunnen dienen 
als coördinatiekader ingeval in steun voor
deze gebieden wordt voorzien.

Or. en
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Amendement 351

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 4.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.6 Erasmus voor iedereen 4.6 Erasmus voor iedereen

1. De lidstaten streven ernaar de GSK-
fondsen in te zetten om het gebruik van 
instrumenten en methodes die in het kader 
van "Erasmus voor iedereen" werden 
ontwikkeld en met succes zijn getest te 
veralgemenen.

1. De lidstaten streven ernaar de Europese 
structuur- en investeringsfondsen in te 
zetten om het gebruik van instrumenten en 
methodes die in het kader van "Erasmus 
voor iedereen" werden ontwikkeld en met 
succes zijn getest te veralgemenen, 
teneinde de sociale en economische 
impact van investeringen in mensen te 
maximaliseren en onder meer impulsen te 
geven aan jongereninitiatieven en 
burgeracties.

2. De lidstaten zorgen voor een 
doeltreffende coördinatie op nationaal 
niveau tussen de GSK-fondsen en
"Erasmus voor iedereen" door een 
duidelijk onderscheid te maken bij de 
soorten investeringen en de ondersteunde 
doelgroepen. De lidstaten streven naar 
complementariteit bij de financiering van 
mobiliteitsacties en zoeken tegelijkertijd 
naar mogelijke synergieën.

2. De lidstaten bevorderen en zorgen
overeenkomstig artikel 4 voor een 
doeltreffende coördinatie op nationaal 
niveau tussen de Europese structuur- en
investeringsfondsen en "Erasmus voor 
iedereen" door een duidelijk onderscheid te 
maken bij de soorten investeringen en de 
ondersteunde doelgroepen. De lidstaten 
streven naar complementariteit bij de 
financiering van mobiliteitsacties.

3. De coördinatie wordt gerealiseerd door 
passende mechanismen in te voeren voor 
de samenwerking tussen de 
beheersautoriteiten en de in het kader van
"Erasmus voor iedereen" opgerichte 
nationale agentschappen.

3. De coördinatie wordt gerealiseerd door 
passende mechanismen in te voeren voor 
de samenwerking tussen de 
beheersautoriteiten en de in het kader van
"Erasmus voor iedereen" opgerichte 
nationale agentschappen, wat transparante 
en toegankelijke communicatie met de 
burgers op Unie-, nationaal en regionaal 
niveau kan bevorderen.

Or. en
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Amendement 352

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 4.7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.7 Programma voor sociale verandering 
en innovatie (PSCI)

4.7 Programma voor sociale verandering 
en innovatie (PSCI)

1. Waar nodig, streven de lidstaten naar
doeltreffende coördinatie tussen het 
programma voor sociale verandering en 
innovatie en de steunmaatregelen uit de
GSK-fondsen in het kader van de 
thematische doelstellingen op het gebied 
van werkgelegenheid en sociale inclusie.

1. De lidstaten bevorderen en zorgen 
overeenkomstig artikel 4, lid 6, voor
doeltreffende coördinatie tussen het 
programma voor sociale verandering en 
innovatie en de steunmaatregelen uit de
Europese structuur- en 
investeringsfondsen in het kader van de 
thematische doelstellingen op het gebied 
van werkgelegenheid en sociale inclusie.
Dit omvat de coördinatie van steun die 
wordt verleend uit de Eures-pijler van het 
PSCI via door het EFS gesteunde acties 
om de transnationale arbeidsmobiliteit te 
bevorderen en de arbeidskansen te 
vergroten, alsook de coördinatie van 
enerzijds de steunmaatregelen uit de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen voor zelfstandigen, 
ondernemerschap, de oprichting van een 
eigen bedrijf en sociale ondernemingen 
en anderzijds de steunmaatregelen uit de 
pijler microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap van het PSCI.

2. De lidstaten streven, waar nodig, naar 
schaalvergroting van de meest succesvolle 
maatregelen die binnen de Progress-pijler 
van het PSCI werden ontwikkeld, met 
name op het gebied van sociale innovatie 
en sociale beleidsexperimenten met steun 
uit het EFS.

2. De lidstaten streven naar 
schaalvergroting van de meest succesvolle 
maatregelen die binnen de Progress-pijler 
van het PSCI werden ontwikkeld, met 
name op het gebied van sociale innovatie 
en sociale beleidsexperimenten met steun 
uit het EFS.

3. Teneinde de geografische mobiliteit van 
werknemers bevorderen en de 
arbeidskansen vergroten, zien de lidstaten 
toe op de complementariteit van de door 
het EFS gesteunde acties om de 
transnationale arbeidsmobiliteit te 
vergroten, met inbegrip van 
grensoverschrijdende partnerschappen 

Schrappen
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waarvoor steun wordt verleend uit de 
Eures-pijler van het PSCI.

4. De lidstaten streven naar 
complementariteit en coördinatie van 
enerzijds de steunmaatregelen uit de 
GSK-fondsen voor zelfstandigen, 
ondernemerschap, de oprichting van een 
eigen bedrijf en sociale ondernemingen 
en anderzijds de steunmaatregelen uit de 
pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap van het PSCI die 
gericht zijn op een betere toegang tot 
microfinanciering voor degenen die het 
verst van de arbeidsmarkt af staan en voor 
micro-ondernemingen en op steun voor de 
ontwikkeling van sociale ondernemingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 353

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 4.8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.8 Financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (CEF)

4.8 Financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (CEF)

1. De CEF is het specifieke fonds van de 
Unie voor de tenuitvoerlegging van het 
beleid van de Unie inzake trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN's) voor 
infrastructuur op het gebied van vervoer, 
telecommunicatie en energie. Teneinde de 
Europese meerwaarde op deze gebieden te 
maximaliseren, zien de lidstaten en de 
Commissie erop toe dat voor de planning 
van de steunmaatregelen uit het EFRO en 
het Cohesiefonds en van de steun uit de 
CEF nauw wordt samengewerkt om dubbel 
werk te voorkomen en om ervoor te zorgen 
dat op lokaal, regionaal en nationaal niveau 
alsmede in de gehele Unie de verschillende 

1. Teneinde de Europese meerwaarde op 
het gebied van vervoer, telecommunicatie 
en energie te maximaliseren, zien de 
lidstaten en de Commissie erop toe dat 
voor de planning van de steunmaatregelen 
uit het EFRO en het Cohesiefonds en van 
de steun uit de CEF nauw wordt 
samengewerkt om te zorgen voor 
complementariteit, dubbel werk te 
voorkomen en om ervoor te zorgen dat op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau 
alsmede in de gehele Unie de verschillende 
soorten infrastructuur optimaal aan elkaar 
gekoppeld worden. De verschillende 
financieringsinstrumenten moeten een 
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soorten infrastructuur optimaal aan elkaar 
gekoppeld worden. De verschillende 
financieringsinstrumenten moeten een 
maximale hefboomwerking hebben voor 
projecten met een Europese dimensie die 
relevant zijn voor de interne markt, met 
name voor de in de desbetreffende TEN-
beleidskaders bedoelde projecten voor de 
uitvoering van de prioritaire netwerken 
voor transport, energie en digitale 
infrastructuur.

maximale hefboomwerking hebben voor 
projecten met een Europese dimensie die 
relevant zijn voor de interne markt, de 
grootste Europese toegevoegde waarde 
bieden en sociale, economische en 
territoriale cohesie bevorderen, met name 
voor de in de desbetreffende TEN-
beleidskaders bedoelde projecten voor de 
uitvoering van de prioritaire netwerken 
voor transport, energie en digitale 
infrastructuur, teneinde nieuwe 
infrastructuur te bouwen en bestaande 
infrastructuur substantieel te verbeteren.

2. Op het gebied van vervoer worden de 
plannen gebaseerd op de daadwerkelijke 
en verwachte vraag naar vervoer en geven
zij de ontbrekende schakels en de 
knelpunten aan, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de ontwikkeling van 
de grensoverschrijdende verbindingen in 
de Unie en regio-overschrijdende 
verbindingen binnen een lidstaat moeten 
worden ontwikkeld. Investeringen in 
regionale aansluitingen op het uitgebreide 
trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) 
en op het TEN-T-kernnetwerk dienen 
ervoor te zorgen dat stedelijke en 
plattelandsgebieden profijt hebben van de 
mogelijkheden die grote netwerken bieden.

2. Op het gebied van vervoer wordt de 
planning van investeringen gebaseerd op 
de daadwerkelijke en verwachte vraag naar 
vervoer en geeft zij de ontbrekende 
schakels en de knelpunten aan, waarbij via 
een coherente aanpak rekening moet 
worden gehouden met de ontwikkeling van 
de grensoverschrijdende verbindingen in 
de Unie en regio-overschrijdende 
verbindingen binnen een lidstaat moeten 
worden ontwikkeld. Investeringen in 
regionale aansluitingen op het uitgebreide 
trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) 
en op het TEN-T-kernnetwerk dienen 
ervoor te zorgen dat stedelijke en 
plattelandsgebieden profijt hebben van de 
mogelijkheden die grote netwerken bieden.

3. Prioritering van investeringen waarvan 
het effect verder reikt dan de grenzen van 
een bepaalde lidstaat, met name langs de 
corridors van het TEN-T-kernnetwerk, 
wordt gecoördineerd met de TEN-T-
planning en de uitvoeringsplannen voor de 
corridors van het kernnetwerk, zodat de 
investeringen in vervoersinfrastructuur 
door het EFRO en het Cohesiefonds 
volledig in overeenstemming zijn met de 
TEN-T-richtsnoeren.

3. Prioritering van investeringen waarvan 
het effect verder reikt dan de grenzen van 
een bepaalde lidstaat, met name die welke 
deel uitmaken van de corridors van het 
TEN-T-kernnetwerk, wordt gecoördineerd 
met de TEN-T-planning en de 
uitvoeringsplannen voor de corridors van 
het kernnetwerk, zodat de investeringen in 
vervoersinfrastructuur door het EFRO en 
het Cohesiefonds volledig in 
overeenstemming zijn met de TEN-T-
richtsnoeren.
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4. De lidstaten houden rekening met het 
Witboek van de Commissie over vervoer40

dat een visie voor een concurrerend en 
zuinig vervoerssysteem beschrijft, waarbij 
de noodzaak van een significante reductie 
van de broeikasgasemissies in de 
vervoerssector wordt onderstreept. Voor 
de GSK-fondsen betekent dit dat zij zich
concentreren op duurzame vormen van 
vervoer en duurzame stedelijke mobiliteit, 
en investeren in gebieden met de grootste 
Europese meerwaarde. Zodra de 
investeringen zijn bepaald, krijgen zij 
voorrang naargelang de bijdrage ervan aan 
de mobiliteit, de duurzaamheid, de lagere 
broeikasgasemissies en de interne 
Europese vervoersruimte.

4. De lidstaten concentreren zich op 
duurzame vormen van vervoer en 
duurzame stedelijke mobiliteit, en 
investeren in gebieden met de grootste 
Europese meerwaarde, waarbij ze rekening 
houden met het feit dat de kwaliteit, de 
toegankelijkheid en de betrouwbaarheid 
van vervoersdiensten moeten worden 
verbeterd om het openbaar vervoer te 
bevorderen. Zodra de investeringen zijn 
bepaald, krijgen zij voorrang naargelang de 
bijdrage ervan aan de mobiliteit, de 
duurzaamheid, de lagere 
broeikasgasemissies en de interne 
Europese vervoersruimte, overeenkomstig 
de visie voor een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem die is beschreven in het 
Witboek van de Commissie over vervoer, 
waarbij de noodzaak van een significante 
reductie van de broeikasgasemissies in de 
vervoerssector wordt onderstreept. De 
bijdrage van projecten aan duurzame 
Europese vrachtvervoersnetwerken via de 
ontwikkeling van de binnenwateren moet 
worden bevorderd op grond van een 
voorafgaande beoordeling van hun 
milieu-impact.

5. De GSK-fondsen worden ingezet voor 
de realisatie van lokale en regionale 
infrastructuur en voor de aansluiting 
daarvan op de prioritaire EU-infrastructuur 
op het gebied van energie- en 
telecommunicatie.

5. De Europese structuur- en 
investeringsfondsen worden ingezet voor 
de realisatie van lokale en regionale 
infrastructuur en voor de aansluiting 
daarvan op de prioritaire EU-infrastructuur 
op het gebied van energie- en 
telecommunicatie.

6. De lidstaten en de Commissie zorgen 
voor passende mechanismen voor 
coördinatie en technische ondersteuning 
om de complementariteit en de 
doeltreffende planning van ICT-
maatregelen te waarborgen met het doel de 
verschillende instrumenten van de Unie
(GSK-fondsen, CEF, trans-Europese 
netwerken, Horizon 2020) ten volle voor 
de financiering van breedbandnetwerken 
en infrastructuur voor digitale diensten te 
benutten. Bij de keuze van het meest 
geschikte financieringsinstrument wordt 

6. De lidstaten en de Commissie zorgen 
voor passende mechanismen voor 
coördinatie en technische ondersteuning 
om de complementariteit en de 
doeltreffende planning van ICT-
maatregelen te waarborgen met het doel de 
verschillende instrumenten van de Unie
(Europese structuur- en 
investeringsfondsen, CEF, trans-Europese 
netwerken, Horizon 2020) ten volle voor 
de financiering van breedbandnetwerken 
en infrastructuur voor digitale diensten te 
benutten. Bij de keuze van het meest 
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rekening gehouden met de mogelijkheid 
van de concrete actie om inkomsten te 
genereren en met het risiconiveau ervan, 
teneinde de overheidsmiddelen optimaal te 
besteden. Indien voor een concrete actie
bij de CEF een financieringsaanvraag 
werd ingediend en deze werd afgewezen, 
zal de lidstaat de bij de selectie van steun 
uit de GSK-fondsen rekening houden met 
de beoordeling in het kader van de CEF.

geschikte financieringsinstrument wordt 
rekening gehouden met de mogelijkheid 
van de concrete actie om inkomsten te 
genereren en met het risiconiveau ervan, 
teneinde de overheidsmiddelen optimaal te 
besteden. Bij de beoordeling van
aanvragen voor steun uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen moeten 
de lidstaten rekening houden met de
beoordelingen betreffende op henzelf 
betrekking hebbende concrete acties 
waarvoor CEF-financiering is 
aangevraagd maar niet verkregen zonder 
dat daarmee vooruit wordt gelopen op het 
definitieve selectiebesluit van de
beheersautoriteit.

Or. en

Amendement 354

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 4.9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.9 IPA, ENI en EOF41 4.9 IPA, ENI en EOF

1. De lidstaten en de Commissie streven 
naar verbetering van de coördinatie tussen 
de externe instrumenten en de GSK-
fondsen om verschillende 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
efficiënter te realiseren. Met name 
coördinatie en complementariteit met het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), het 
Pre-toetredingsinstrument (IPA) en het 
Europees Nabuurschapsinstrument (ENI) 
zijn belangrijk.

1. De lidstaten en de Commissie streven, 
gelet op hun respectieve 
verantwoordelijkheden, naar verbetering 
van de coördinatie tussen de externe 
instrumenten en de Europese structuur- en 
investeringsfondsen om verschillende 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
efficiënter te realiseren. Met name 
coördinatie en complementariteit met het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), het 
Pre-toetredingsinstrument (IPA) en het 
Europees Nabuurschapsinstrument (ENI) 
zijn belangrijk.

2. Om een diepgaandere territoriale 
integratie te steunen, proberen de lidstaten 
te profiteren van de synergieën tussen 
territoriale samenwerkingsactiviteiten in 

2. Om een diepgaandere territoriale 
integratie te steunen, proberen de lidstaten 
te profiteren van de synergieën tussen 
territoriale samenwerkingsactiviteiten in 
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het kader van het cohesiebeleid en de 
Europese Nabuurschapsinstrumenten, met 
name voor grensoverschrijdende 
samenwerkingsactiviteiten. De lidstaten 
zien er, waar nodig, ook op toe dat de 
bestaande activiteiten worden gekoppeld 
aan de nieuw opgerichte Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking, waarbij bijzondere 
aandacht geschonken wordt aan 
coördinatie en het uitwisselen van beste 
praktijken.

het kader van het cohesiebeleid en de 
Europese Nabuurschapsinstrumenten, met 
name voor grensoverschrijdende 
samenwerkingsactiviteiten, waarbij 
rekening wordt gehouden met het 
potentieel van Europese groeperingen voor 
territoriale samenwerking.

Or. en

Amendement 355

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Coördinatie met 
samenwerkingsactiviteiten

Schrappen

1. De lidstaten streven naar 
complementariteit tussen de 
samenwerkingsactiviteiten en andere door 
de GSK-fondsen ondersteunde acties.

2. De lidstaten zien erop toe dat de 
samenwerkingsactiviteiten een effectieve 
bijdrage leveren aan de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie en dat de 
samenwerking de ruimere 
beleidsdoelstellingen ondersteunt. Hiertoe 
zorgen de lidstaten voor 
complementariteit en coördinatie met 
andere door de Unie gefinancierde 
programma's of instrumenten.
3. Teneinde de doeltreffendheid van het 
cohesiebeleid te verbeteren, streven de 
lidstaten naar coördinatie en 
complementariteit tussen de Europese 
territoriale samenwerking en de 
programma's in het kader van de 
doelstelling "Investeren in groei en 



PE487.740v04-00 284/317 PR\937861NL.doc

NL

werkgelegenheid", met name om te 
zorgen voor coherente planning en om de 
uitvoering van grootschalige 
investeringen te vergemakkelijken.
4. Waar nodig zien de lidstaten erop toe 
dat de doelstellingen van de 
macroregionale en zeebekkenstrategieën 
deel uitmaken van de algemene 
strategische planning bij de programma's 
van het cohesiebeleid in de desbetreffende 
regio's en lidstaten. De lidstaten zorgen er 
tevens voor dat daar waar macroregionale 
en zeebekkenstrategieën bestaan, alle 
GSK-fondsen zo mogelijk de uitvoering 
ervan ondersteunen. Teneinde een 
doeltreffende uitvoering te waarborgen, 
wordt er tevens gezorgd voor coördinatie 
met andere door de Unie gefinancierde 
instrumenten en met andere relevante 
instrumenten.
5. De lidstaten maken, waar nodig, 
gebruik van de mogelijkheid om in het 
kader van de operationele programma's
voor de doelstelling "Investeren in groei 
en werkgelegenheid" interregionale en 
transnationale acties uit te voeren met 
begunstigden die in ten minste één andere 
lidstaat zijn gevestigd, met inbegrip van de 
tenuitvoerlegging van relevante 
onderzoeks- en innovatiemaatregelen uit 
hun slimme specialisatiestrategieën.

Or. en

Amendement 356

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 6 – punt 6.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Horizontale beginselen en transversale 
beleidsdoelstellingen

6. Horizontale beginselen en transversale 
beleidsdoelstellingen

A. Horizontale beginselen Schrappen
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6.1         Partnerschap en meerlagig bestuur 6.1         Partnerschap en meerlagig bestuur
Overeenkomstig artikel 5 dienen de 
lidstaten het beginsel van partnerschap en 
meerlagig bestuur te respecteren om de 
totstandbrenging van sociale, economische 
en territoriale samenhang en de 
verwezenlijking van de EU-prioriteiten van 
slimme, duurzame en inclusieve groei te 
vergemakkelijken. Dit vereist een 
gecoördineerd optreden dat aansluit op de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid en gebaseerd is op 
partnerschappen. Dit dient eveneens te 
geschieden in de vorm van operationele en
geïnstitutionaliseerde samenwerking, met 
name wat de vaststelling en 
tenuitvoerlegging van het EU-beleid 
betreft. De lidstaten maken daarom ten 
volle gebruik van de in het kader van de 
GSK-fondsen tot stand gebrachte 
partnerschappen.

1. Overeenkomstig artikel 5 van deze 
verordening dienen de lidstaten het 
beginsel van partnerschap en meerlagig 
bestuur te respecteren om de 
totstandbrenging van sociale, economische 
en territoriale samenhang en de 
verwezenlijking van de EU-prioriteiten van 
slimme, duurzame en inclusieve groei te 
vergemakkelijken. Dit vereist een 
gecoördineerd optreden, met name tussen 
de verschillende bestuursniveaus, dat 
aansluit op de beginselen van subsidiariteit 
en evenredigheid en gebaseerd is op 
partnerschappen, met inbegrip van 
operationele en institutionele
samenwerking, op het gebied van de
voorbereiding en uitvoering van de
partnerschapsovereenkomst en -
programma's.

1 bis. De lidstaten onderzoeken of het 
nodig is de institutionele capaciteit van 
partners te versterken teneinde hun 
potentieel om bij te dragen aan de 
doeltreffendheid van het partnerschap te 
ontwikkelen.

Or. en

Amendement 357

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 6 – punt 6.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2         Duurzame ontwikkeling 6.2         Duurzame ontwikkeling
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1. Om de volledige mainstreaming van 
duurzame ontwikkeling in de GSK-
fondsen te verzekeren en om te voldoen
aan het beginsel van duurzame 
ontwikkeling als bedoeld in artikel 3 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie, 
aan de verplichting om de eisen inzake 
milieubescherming te integreren als 
bedoeld in artikel 11 en aan het beginsel 
dat de vervuiler betaalt als bedoeld in
artikel 192 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, treffen de 
beheersautoriteiten gedurende de 
volledige levenscyclus van het programma 
maatregelen om schadelijke effecten van 
acties op het milieu te voorkomen of te 
beperken en om nettovoordelen op 
maatschappelijk vlak, voor het milieu en 
voor het klimaat te bewerkstelligen door:

1. De lidstaten en de beheersautoriteiten 
verzekeren in alle uitvoeringsfases de
volledige mainstreaming van duurzame 
ontwikkeling in de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, waarbij wordt 
voldaan aan het beginsel van duurzame 
ontwikkeling als bedoeld in artikel 3, lid 3,
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, alsook aan de verplichting om de 
eisen inzake milieubescherming te 
integreren als bedoeld in artikel 11 en aan 
het beginsel dat de vervuiler betaalt als 
bedoeld in artikel 192, lid 5, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

De beheersautoriteiten treffen gedurende 
de volledige levenscyclus van het
programma maatregelen om schadelijke 
effecten van acties op het milieu te 
voorkomen of te beperken en om 
nettovoordelen op maatschappelijk vlak, 
voor het milieu en voor het klimaat te 
bewerkstelligen. Deze maatregelen 
kunnen het volgende omvatten:

a) investeringen naar de meest 
hulpbronnenefficiënte en duurzame opties 
te doen vloeien;

a) investeringen naar de meest 
hulpbronnenefficiënte en duurzame opties 
te doen vloeien;

b) investeringen die aanzienlijke 
schadelijke effecten op het milieu of het 
klimaat kunnen hebben te vermijden en 
acties ter beperking van eventuele overige 
effecten te steunen;

b) investeringen die aanzienlijke 
schadelijke effecten op het milieu of het 
klimaat kunnen hebben te vermijden en 
acties ter beperking van eventuele overige 
effecten te steunen;

c) een langetermijnperspectief te hanteren 
bij het vergelijken van de 
levenscycluskosten van de verschillende 
alternatieve investeringsopties;

c) een langetermijnperspectief te hanteren 
bij het vergelijken van de 
levenscycluskosten van de verschillende 
alternatieve investeringsopties;

d) het gebruik van groene 
overheidsopdrachten te bevorderen.

d) het gebruik van groene 
overheidsopdrachten te bevorderen.

2. De lidstaten zien erop toe dat bij
investeringen met steun uit de GSK-
fondsen rekening wordt gehouden met het 

2. De lidstaten houden overeenkomstig 
artikel 8 van deze verordening rekening 
met het potentieel inzake mitigatie van en 
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potentieel inzake matiging van de 
gevolgen van klimaatverandering en met
die investeringen de gevolgen van 
klimaatverandering en natuurrampen zoals 
toegenomen gevaar voor overstromingen, 
hittegolven en extreme 
weersomstandigheden kunnen worden 
opgevangen.

aanpassing aan klimaatverandering van 
de investeringen met steun uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen, en zien 
erop toe dat die investeringen bestand zijn 
tegen de gevolgen van klimaatverandering 
en natuurrampen zoals toegenomen gevaar 
voor overstromingen, droogte, hittegolven, 
bosbranden en extreme 
weersomstandigheden.

3. De lidstaten volgen de 
biodiversiteitsgerelateerde uitgaven 
volgens de door de Commissie 
vastgestelde methoden op basis van de 
categorieën acties of maatregelen.

Schrappen

4. De investeringen moeten tevens in 
overeenstemming zijn met de
waterhiërarchie, met het accent op opties
voor het beheer van de watervraag, waarbij
alternatieve opties met betrekking tot de 
watervoorziening slechts in aanmerking
worden genomen wanneer de 
mogelijkheden voor waterbesparing en -
efficiëntie zijn uitgeput. Overheidsoptreden 
in de sector afvalbeheer vormt een 
aanvulling op de inspanningen van de 
particuliere sector, met name wat de 
producentenverantwoordelijkheid betreft.
Er moet actie worden ondernomen ter 
ondersteuning van innovatieve 
benaderingen ter bevordering van een 
circulaire economie en die actie moet
stroken met de hiërarchie inzake 
afvalbeheer.

4. De investeringen moeten in 
overeenstemming zijn met de
waterbeheerhiërarchie (overeenkomstig 
de EU-kaderrichtlijn water), met het 
accent op opties voor het beheer van de 
watervraag. Alternatieve opties met 
betrekking tot de watervoorziening worden
slechts in aanmerking genomen wanneer de 
mogelijkheden voor waterbesparing en -
efficiëntie zijn uitgeput. Overheidsoptreden 
in de sector afvalbeheer vormt een 
aanvulling op de inspanningen van de 
particuliere sector, met name wat de 
producentenverantwoordelijkheid betreft.
De investeringen stimuleren innovatieve 
benaderingen die streven naar een hoog 
recyclingsrendement. De investeringen 
moeten stroken met de bij Richtlijn 
2008/98/EG (kaderrichtlijn afvalstoffen) 
vastgestelde afvalladder. De uitgaven met 
betrekking tot biodiversiteit en de 
bescherming van natuurlijke 
hulpbronnen moeten stroken met de 
habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG).

Or. en
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Amendement 358

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 6 – punt 6.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3         Bevordering van gelijkheid van 
mannen en vrouwen en non-discriminatie

6.3         Bevordering van gelijkheid van 
mannen en vrouwen en non-discriminatie

1. Overeenkomstig artikel 7 streven de 
lidstaten de doelstelling van gelijkheid van 
mannen en vrouwen na en ondernemen zij 
de nodige stappen om discriminatie te 
voorkomen en de toegankelijkheid bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de activiteiten in de door de
GSK-fondsen medegefinancierde 
programma´s te waarborgen. Wanneer de 
lidstaten de doelstelling van artikel 7 
nastreven, geven zij een gedetailleerde 
beschrijving van de maatregelen die 
moeten worden getroffen, in het bijzonder 
met betrekking tot de selectie van concrete 
acties, de vaststelling van doelstellingen 
voor steunmaatregelen en de regelingen 
voor toezicht en verslaglegging. Indien van 
toepassing voeren de lidstaten ook 
genderanalyses uit.

1. Overeenkomstig artikel 7 van deze 
verordening streven de lidstaten en de 
Commissie de doelstelling van gelijkheid 
van mannen en vrouwen na en ondernemen 
zij de nodige stappen om discriminatie te 
voorkomen en de toegankelijkheid bij de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de activiteiten in de door de
Europese structuur- en 
investeringsfondsen medegefinancierde 
programma´s te waarborgen. Wanneer de 
lidstaten de doelstelling van artikel 7 van 
deze verordening nastreven, geven zij een 
gedetailleerde beschrijving van de 
maatregelen die moeten worden getroffen, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
selectie van concrete acties, de vaststelling 
van doelstellingen voor steunmaatregelen 
en de regelingen voor toezicht en 
verslaglegging. Indien van toepassing 
voeren de lidstaten ook genderanalyses uit.
Via het ESF worden met name specifieke 
gerichte acties gesteund.

2. De lidstaten zien erop toe dat de 
deelname van de betrokken instanties die 
zijn belast met de bevordering van de 
gendergelijkheid, non-discriminatie en 
toegankelijkheid in het partnerschap is 
gewaarborgd en dat in overeenstemming 
met de nationale praktijken wordt gezorgd 
voor adequate structuren voor het 
verstrekken van adviezen over 
gendergelijkheid, non-discriminatie en 
toegankelijkheid om de nodige 
deskundigheid te bieden bij de 
voorbereiding en de evaluatie van de GSK-
fondsen en bij het toezicht daarop. De 
toezichtcomités zijn genderevenwichtig 

2. De lidstaten zien er overeenkomstig de 
artikelen 5 en 7 van deze verordening op
toe dat de deelname van de betrokken 
instanties die zijn belast met de 
bevordering van de gendergelijkheid en
non-discriminatie in het partnerschap is 
gewaarborgd en dat in overeenstemming 
met de nationale praktijken wordt gezorgd 
voor adequate structuren voor het 
verstrekken van adviezen over 
gendergelijkheid, non-discriminatie en 
toegankelijkheid om de nodige 
deskundigheid te bieden bij de 
voorbereiding en de evaluatie van de
Europese structuur- en
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samengesteld en hebben een taak op het 
gebied van 
genderexpertise/verantwoordelijkheid.

investeringsfondsen en bij het toezicht 
daarop.

3. De beheersautoriteiten verrichten
regelmatig specifieke evaluaties of 
zelfevaluaties in samenspraak met de 
toezichtcomités, waarbij aandacht wordt 
besteed aan de toepassing van het beginsel 
van de integratie van de genderdimensie.

3. De beheersautoriteiten verrichten 
evaluaties of zelfevaluaties in samenspraak 
met de toezichtcomités, waarbij aandacht 
wordt besteed aan de toepassing van het 
beginsel van de integratie van de 
genderdimensie.

4. De lidstaten voorzien op passende wijze 
in de behoeften van kansarme groepen om 
hen beter te laten integreren in de 
arbeidsmarkt en hen volledig te laten 
deelnemen aan het maatschappelijk leven.

4. De lidstaten voorzien op passende wijze 
in de behoeften van kansarme groepen om 
hen beter te laten integreren in de 
arbeidsmarkt en daardoor hun 
volwaardige participatie in de 
samenleving te faciliteren.

Or. en

Amendement 359

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 6 – punt 6.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B. Transversale beleidsdoelstellingen Schrappen
6.4         Toegankelijkheid 6.4         Toegankelijkheid

1. De beheersautoriteiten zien erop toe dat 
alle producten, goederen, diensten en 
infrastructuurvoorzieningen die openstaan 
voor of verleend worden aan het publiek en 
waarvoor medefinanciering uit de GSK-
fondsen wordt verstrekt, toegankelijk zijn 
voor alle burgers, ook voor burgers met 
een handicap. Met name de 
toegankelijkheid van de fysieke omgeving, 
het vervoer en de informatie- en 
communicatietechnologieën moet worden
gewaarborgd om de integratie van 
kansarme groepen, met inbegrip van 
personen met een handicap, te
bewerkstelligen. De beheersautoriteiten 
treffen gedurende de volledige 
levenscyclus van het programma 

1. De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie 
op grond van handicap overeenkomstig 
artikel 7 van deze verordening te 
voorkomen. De beheersautoriteiten zien er 
via maatregelen gedurende de volledige 
levenscyclus op toe dat alle producten, 
goederen, diensten en 
infrastructuurvoorzieningen die openstaan 
voor of verleend worden aan het publiek en 
waarvoor medefinanciering uit de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen wordt verstrekt, 
toegankelijk zijn voor alle burgers, ook 
voor burgers met een handicap, dit 
overeenkomstig de toepasselijke Unie- en 
nationale wetgeving en waardoor wordt 
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maatregelen om bestaande barrières in 
verband met de toegankelijkheid te 
identificeren en op te heffen en om 
nieuwe te voorkomen.

bijgedragen aan een hindernisvrije 
omgeving voor personen met een 
handicap en ouderen. Met name de 
toegankelijkheid van de fysieke omgeving, 
het vervoer en de informatie- en 
communicatietechnologieën wordt 
gewaarborgd om de integratie van 
kansarme groepen, met inbegrip van 
personen met een handicap, te 
bevorderen. Deze maatregelen kunnen het 
volgende omvatten: investeringen gericht 
op de toegankelijkheid van bestaande 
gebouwen en gevestigde diensten.

Or. en

Amendement 360

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 6 – punt 6.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.5         Aanpak van de demografische 
verandering

6.5         Aanpak van de demografische 
verandering

1. Met de uitdagingen die voortvloeien uit 
de demografische verandering wordt op 
alle niveaus rekening gehouden. De 
lidstaten maken daarom gebruik van de
GSK-fondsen om waar nodig strategieën
op maat te ontwikkelen om demografische 
problemen aan te pakken en om aan een 
vergrijzende samenleving gekoppelde groei 
te creëren.

1. Met de uitdagingen die voortvloeien uit 
de demografische verandering, met name 
een krimpende actieve bevolking, een 
groeiende groep gepensioneerden en 
ontvolking, wordt op alle niveaus rekening 
gehouden. De lidstaten maken gebruik van 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen om, conform de 
betrokken nationale of regionale
strategieën indien deze voorhanden zijn,
demografische problemen aan te pakken en 
om aan een vergrijzende samenleving
gerelateerde groei te creëren.

2. De lidstaten maken gebruik van de GSK-
fondsen om maatregelen te treffen die de 
integratie van alle leeftijdsgroepen 
vergemakkelijken. Zij verbeteren met 
name de werkgelegenheidskansen voor 
jongeren en ouderen. Investeringen in 
gezondheidsinfrastructuur dragen bij tot de 

2. De lidstaten maken gebruik van de
Europese structuur- en 
investeringsfondsen om, conform de
betrokken nationale of regionale 
strategieën, de integratie van alle 
leeftijdsgroepen te vergemakkelijken, 
onder meer via betere toegang tot 
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doelstelling van een lang en gezond 
beroepsleven voor alle burgers van de 
Unie.

onderwijs en sociale ondersteuning, 
teneinde de werkgelegenheidskansen voor 
jongeren en ouderen te vergroten, waarbij 
met name aandacht wordt besteed aan 
regio's met een zeer hoog 
jeugdwerkloosheidspercentage in 
vergelijking met het EU-gemiddelde.
Investeringen in gezondheidsinfrastructuur 
dragen bij tot de doelstelling van een lang 
en gezond beroepsleven voor alle burgers 
van de Unie.

3. De lidstaten stellen in de sterkst door de
demografische verandering getroffen 
regio´s maatregelen vast om:

3. Teneinde de problemen in de sterkst 
door demografische verandering getroffen 
regio´s aan te pakken, stellen de lidstaten 
in het bijzonder maatregelen vast om:

a) de demografische vernieuwing te 
ondersteunen door betere omstandigheden 
voor gezinnen en een betere afstemming 
van werk en gezinsleven;

a) de demografische vernieuwing te 
ondersteunen door betere omstandigheden 
voor gezinnen en een betere afstemming 
van werk en gezinsleven;

b) de werkgelegenheid te vergroten en de 
productiviteit en de economische resultaten 
te verbeteren door te investeren in 
onderwijs, ICT en onderzoek;

b) de werkgelegenheid te vergroten en de 
productiviteit en de economische resultaten 
te verbeteren door te investeren in 
onderwijs, ICT en onderzoek en innovatie;

c) de nadruk te leggen op de 
toereikendheid en de kwaliteit van 
onderwijs en structuren voor sociale 
ondersteuning; en

c) de nadruk te leggen op de 
toereikendheid en de kwaliteit van 
onderwijs, opleiding en structuren voor 
sociale ondersteuning, alsook, waar nodig,
op de efficiëntie van 
socialebeschermingsstelsels;

d) kosteneffectieve verlening van 
gezondheidszorg en langdurige zorg te
waarborgen, met inbegrip van 
investeringen in e–gezondheid, e–zorg en 
infrastructuur.

d) kosteneffectieve verlening van 
gezondheidszorg en langdurige zorg te
bevorderen, met inbegrip van 
investeringen in e–gezondheid, e–zorg en 
infrastructuur.

Or. en
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Amendement 361

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 6 – punt 6.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.6         Matiging van en aanpassing aan 
de klimaatverandering

6.6         Matiging van en aanpassing aan 
de klimaatverandering

Matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering en risicopreventie
worden geïntegreerd in de voorbereiding,
de programmering, de uitvoering en de 
evaluatie van alle fondsen en bij het 
toezicht daarop.

1. Overeenkomstig artikel 8 van deze 
verordening worden de matiging van en de
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie geïntegreerd in de 
voorbereiding en de uitvoering van de 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma's.

De zichtbaarheid van bijdragen in het 
kader van de doelstelling ten minste 20 % 
van de begroting van de Unie te besteden 
aan de matiging van de 
klimaatverandering wordt gewaarborgd.

Or. en

Amendement 362

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Regelingen om territoriale uitdagingen 
aan te pakken

7. Regelingen om grote territoriale 
uitdagingen aan te pakken

-7.1. De lidstaten houden rekening met 
geografische en demografische 
kenmerken en nemen maatregelen met 
het oog op de specifieke moeilijkheden die 
elke regio ondervindt bij het ontplooien 
van haar eigen potentieel en helpen deze 
regio's tevens om op de meest 
doeltreffende wijze slimme, duurzame en 
inclusieve groei te verwezenlijken.
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-7.1 bis. De keuze en de combinatie van 
thematische doelstellingen, alsmede de 
selectie van de betrokken investerings- en 
EU-prioriteiten en de specifieke 
doelstellingen weerspiegelen de behoeften 
en het potentieel van elke lidstaat en elke 
regio op het vlak van slimme, duurzame 
en inclusieve groei.
-7.1 ter. Bij het opstellen van 
partnerschapsovereenkomsten en -
programma's houden de lidstaten er 
derhalve rekening mee dat de 
voornaamste maatschappelijke 
uitdagingen waarvoor de Europese Unie 
zich vandaag geplaatst ziet –
globalisering, demografische 
veranderingen, milieu-aantasting, 
migratie, klimaatverandering, 
energiegebruik, economische en 
maatschappelijke gevolgen van de crisis –
naargelang de regio verschillende 
gevolgen kunnen hebben.

7.1. De lidstaten en de regio's nemen voor 
de voorbereiding van hun
partnerschapscontracten en programma's 
de volgende stappen:

7.1. Teneinde territoriale uitdagingen via 
een geïntegreerde territoriale aanpak te 
benaderen, zorgen de lidstaten ervoor dat 
programma's in het kader van de
Europese structuur- en
investeringsfondsen de diversiteit van de 
Europese regio's weerspiegelen op het 
gebied van kenmerken van de 
arbeidsmarkt, onderlinge afhankelijkheid 
van verschillende sectoren, veranderende 
patronen, vergrijzing en demografische 
verschuivingen, cultuur-, landschaps- en 
erfgoedkenmerken, gevoeligheid voor en 
gevolgen van de klimaatverandering, 
beperkingen inzake landgebruik en 
hulpbronnen, potentieel voor een 
duurzamer gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, met inbegrip van 
herbruikbare bronnen, institutionele en 
bestuursregelingen, 
verbindingsmogelijkheden en 
toegankelijkheid, en verbindingen tussen 
plattelands- en stedelijke gebieden. 
Daartoe nemen de lidstaten en de regio's 
overeenkomstig artikel 14, lid 1, sub a), 
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van deze verordening voor de
voorbereiding van hun
partnerschapsovereenkomsten en 
programma's de volgende stappen:

a) een analyse van het 
ontwikkelingspotentieel en de 
ontwikkelingscapaciteit van de lidstaat of 
de regio, met name vanuit het oogpunt van 
de belangrijkste uitdagingen die zijn 
vastgesteld in de Europa 2020-strategie, de 
nationale hervormingsprogramma's en de 
relevante specifieke aanbevelingen per 
land. De verantwoordelijke autoriteiten 
voeren een gedetailleerde analyse van de
nationale, regionale en lokale kenmerken 
uit;

a) een analyse van de kenmerken, het 
ontwikkelingspotentieel en de 
ontwikkelingscapaciteit van de lidstaat of 
de regio, met name vanuit het oogpunt van 
de belangrijkste uitdagingen die zijn 
vastgesteld in de Europa 2020-strategie, de 
nationale hervormingsprogramma's en, in 
voorkomend geval, de relevante
overeenkomstig artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aangenomen 
landenspecifieke aanbevelingen en de 
relevante overeenkomstig artikel 148, 
lid 4, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
aangenomen aanbevelingen van de Raad;

b) een beoordeling van de voornaamste 
uitdagingen die de regio of de lidstaat moet 
aangaan, het in kaart brengen van de 
knelpunten en de ontbrekende schakels, 
alsmede de innovatieachterstanden, met 
inbegrip van het gebrek aan plannings- en 
uitvoeringscapaciteit, die een belemmering 
vormen voor het langetermijnpotentieel 
voor groei en werkgelegenheid. Op basis 
hiervan wordt bepaald welke gebieden en 
activiteiten mogelijk voor 
beleidsprioriteiten, beleidsmaatregelen en 
beleidsconcentratie in aanmerking komen;

b) een beoordeling van de voornaamste 
uitdagingen die de regio of de lidstaat moet 
aangaan, het in kaart brengen van de 
knelpunten en de ontbrekende schakels, 
alsmede de innovatieachterstanden, met 
inbegrip van het gebrek aan plannings- en 
uitvoeringscapaciteit, die een belemmering 
vormen voor het langetermijnpotentieel 
voor groei en werkgelegenheid. Op basis 
hiervan wordt bepaald welke gebieden en 
activiteiten mogelijk voor 
beleidsprioriteiten, beleidsmaatregelen en 
beleidsconcentratie in aanmerking komen;

c) een beoordeling van de 
sectoroverschrijdende, jurisdictie 
overschrijdende of zelfs 
grensoverschrijdende coördinatie-
uitdagingen, met name in de context van 
macroregionale en zeebekkenstrategieën;

c) een beoordeling van de 
sectoroverschrijdende, jurisdictie 
overschrijdende of zelfs 
grensoverschrijdende coördinatie-
uitdagingen, met name in de context van 
macroregionale en zeebekkenstrategieën;

d) het identificeren van de stappen die 
noodzakelijk zijn om te komen tot een 
betere coördinatie tussen de verschillende 
territoriale niveaus en de 
financieringsbronnen teneinde een 
geïntegreerde aanpak te bereiken die de 
Europa 2020-strategie aan regionale en 

d) het identificeren van de stappen die 
noodzakelijk zijn om te komen tot een 
betere coördinatie tussen de verschillende 
territoriale niveaus – waarbij rekening 
wordt gehouden met de geschikte 
territoriale schaal en context voor 
beleidsvorming en met het institutionele 
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lokale actoren koppelt. en wettelijke kader van de lidstaten – en 
de financieringsbronnen teneinde een 
geïntegreerde aanpak te bereiken die de 
Europa 2020-strategie aan regionale en 
lokale actoren koppelt.

7.2 Om rekening te houden met de 
doelstelling van territoriale samenhang, 
zorgen de lidstaten en de regio's ervoor dat 
de algemene aanpak inzake bevordering 
van slimme, duurzame en inclusieve groei:

7.2. Om rekening te houden met de 
doelstelling van territoriale samenhang, 
zorgen de lidstaten en de regio's er in het 
bijzonder voor dat de algemene aanpak 
inzake bevordering van slimme, duurzame 
en inclusieve groei in de betrokken 
gebieden:

a) een afspiegeling vormt van steden, 
plattelandsgebieden, visserij- en 
kustgebieden en gebieden die kampen met 
specifieke geografische of demografische
problemen;

a) een afspiegeling vormt van steden,
stedelijke en plattelandsgebieden, visserij-
en kustgebieden en gebieden die kampen 
met specifieke geografische of 
demografische nadelen;

b) rekening houdt met de specifieke 
uitdagingen voor de ultraperifere regio's, 
de meest noordelijke regio's met een zeer 
geringe bevolkingsdichtheid, en insulaire, 
grensoverschrijdende of berggebieden;

b) rekening houdt met de specifieke 
uitdagingen voor de ultraperifere regio's, 
de meest noordelijke regio's met een zeer 
geringe bevolkingsdichtheid, en insulaire, 
grensoverschrijdende of berggebieden;

c) werk maakt van verbindingen tussen 
stad en platteland, in de zin van toegang tot 
betaalbare, kwalitatief hoogwaardige 
infrastructuur en diensten, en van 
problemen in regio's met een hoge 
concentratie van sociale randgroepen.

c) werk maakt van verbindingen tussen 
stad en platteland, in de zin van toegang tot 
betaalbare, kwalitatief hoogwaardige 
infrastructuur en diensten, en van 
problemen in regio's met een hoge 
concentratie van sociale randgroepen.

Or. en

Amendement 363

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 7 bis (nieuw) – punt 7.1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Samenwerkingsactiviteiten
7.1         Coördinatie en complementariteit
1. De lidstaten streven naar 
complementariteit tussen de 
samenwerkingsactiviteiten en andere door 
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de Europese structuur- en 
investeringsfondsen ondersteunde acties.

2. De lidstaten zien erop toe dat de 
samenwerkingsactiviteiten een effectieve 
bijdrage leveren aan de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie en dat de 
samenwerking de ruimere 
beleidsdoelstellingen ondersteunt. Hiertoe 
zorgen de lidstaten en de Commissie, gelet 
op hun respectieve 
verantwoordelijkheden, voor 
complementariteit en coördinatie met 
andere door de Unie gefinancierde 
programma's of instrumenten.
3. Teneinde de doeltreffendheid van het 
cohesiebeleid te verbeteren, streven de 
lidstaten naar coördinatie en 
complementariteit tussen de Europese 
territoriale samenwerking en de 
programma's in het kader van de 
doelstelling "Investeren in groei en 
werkgelegenheid", met name om te 
zorgen voor coherente planning en om de 
uitvoering van grootschalige 
investeringen te vergemakkelijken.
4. Waar nodig zien de lidstaten erop toe 
dat de doelstellingen van de 
macroregionale en zeebekkenstrategieën 
deel uitmaken van de algemene 
strategische planning in de 
partnerschapsovereenkomsten 
overeenkomstig artikel 14, lid 2, van deze 
verordening, en in programma's in de 
desbetreffende regio's en lidstaten 
overeenkomstig de desbetreffende 
artikelen van de fondsspecifieke 
voorschriften. De lidstaten streven er 
tevens naar dat daar waar macroregionale 
en zeebekkenstrategieën bestaan, de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen de uitvoering ervan 
ondersteunen overeenkomstig artikel 14, 
lid 2, en de desbetreffende artikelen van 
de fondsspecifieke voorschriften en 
naargelang de behoeften van het door de 
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lidstaten aangewezen programmagebied. 
Teneinde een doeltreffende uitvoering te 
waarborgen, wordt er tevens gezorgd voor 
coördinatie met andere door de Unie 
gefinancierde instrumenten en met 
andere relevante instrumenten.
5. De lidstaten maken, waar nodig, 
gebruik van de mogelijkheid om in het 
kader van de operationele programma's 
voor de doelstelling "Investeren in groei 
en werkgelegenheid" interregionale en 
transnationale acties uit te voeren met 
begunstigden die in ten minste één andere 
lidstaat zijn gevestigd, met inbegrip van de 
tenuitvoerlegging van relevante 
onderzoeks- en innovatiemaatregelen uit 
hun strategieën voor slimme specialisatie.
6. De lidstaten en de regio’s maken 
optimaal gebruik van 
territorialesamenwerkingsprogramma’s 
om samenwerkingsbelemmeringen die de 
administratieve grenzen overschrijden 
weg te werken, waarbij ze bijdragen aan 
de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en tevens de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang versterken. In deze context 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de regio's die onder artikel 379 van 
het VWEU vallen.

Or. en

Amendement 364

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 7 bis (nieuw) – punt 7.2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.2 Grensoverschrijdende, transnationale 
en interregionale samenwerking in het 
kader van het EFRO
1. De lidstaten en de regio's streven naar 
samenwerking om een kritische massa te 
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bereiken, met name op het gebied van ICT 
en onderzoek en innovatie, alsook om de 
ontwikkeling van gezamenlijke slimme 
specialisatiestrategieën en 
partnerschappen tussen 
onderwijsinstellingen te bevorderen. Deze
interregionale samenwerking omvat, in 
voorkomend geval, het stimuleren van 
samenwerking tussen innovatieve 
onderzoeksintensieve clusters en 
uitwisselingen tussen 
onderzoeksinstellingen op basis van 
"kennisregio's" en "onderzoekspotentieel 
in convergentie- en ultraperifere 
gebieden" in het kader van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek.
2. De lidstaten en de regio's in de 
betrokken gebieden streven ernaar een 
beroep te doen op grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking 
teneinde:
a) te garanderen dat gebieden die 
belangrijke geografische kenmerken 
gemeen hebben (eilanden, meren, 
rivieren, zeebekkens, bergketens) het 
gezamenlijke beheer en de gezamenlijke 
bevordering van hun natuurlijke 
rijkdommen ondersteunen;
b) gebruik te maken van de 
schaalvoordelen die kunnen worden 
bereikt, in het bijzonder wat investeringen 
betreft, door het gezamenlijke gebruik van 
gemeenschappelijke openbare diensten;
c) de coherente planning en uitvoering te 
bevorderen van grensoverschrijdende 
netwerkinfrastructuur, met name 
ontbrekende grensoverschrijdende 
verbindingen en milieuvriendelijke en 
interoperabele vervoersvormen in grotere 
geografische gebieden;
d) een kritische massa te bereiken, in het 
bijzonder op het gebied van onderzoek en 
innovatie, ICT, onderwijs en maatregelen 
ter verbetering van het 
concurrentievermogen van kmo's;
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e) de grensoverschrijdende 
arbeidsvoorziening te verbeteren om de 
mobiliteit van werknemers over de 
grenzen te bevorderen;
f) de grensoverschrijdende governance te 
verbeteren.
3. De lidstaten en de regio's streven naar 
interregionale samenwerking om de 
effectiviteit van het cohesiebeleid te 
vergroten door de uitwisseling van 
ervaringen tussen regio's en steden aan te 
moedigen teneinde het ontwerp en de 
uitvoering van programma's in het kader 
van de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid" en de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 365

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 7 bis (nieuw) – punt 7.3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.3 Bijdrage van mainstreamprogramma's 
aan de macroregionale en 
zeebekkenstrategieën
1. Overeenkomstig artikel 14, lid 2, onder 
a), punt ii) en de desbetreffende artikelen 
van de fondsspecifieke voorschriften 
streven de lidstaten ernaar dat de EU-
middelen naargelang de behoeften van 
het door de lidstaten aangewezen 
programmagebied doeltreffend worden 
ingezet voor de macroregionale en 
zeebekkenstrategieën. Dat kan onder meer 
worden verwezenlijkt door prioriteit te 
verlenen aan concrete acties in het kader 
van deze strategieën, door voor deze acties 
specifieke oproepen te organiseren of 
door in het selectieproces prioriteit te 
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verlenen aan deze acties door acties aan te 
duiden die in aanmerking komen voor 
gezamenlijke financiering uit 
verschillende programma's.
2. De lidstaten overwegen een beroep te 
doen op de desbetreffende transnationale 
programma's ter ondersteuning van het 
gamma van beleidsmaatregelen en 
middelen die nodig zijn voor de uitvoering 
van de macroregionale en 
zeebekkenstrategieën.
3. De lidstaten bevorderen, in voorkomend 
geval, het gebruik van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen in het 
kader van de macroregionale strategieën 
voor het creëren van Europese 
transportcorridors, dit onder meer voor de 
modernisering van het douanewezen, de 
preventie van, paraatheid voor en reactie 
op natuurrampen, waterbeheer op 
stroomgebiedsniveau, groene 
infrastructuur, geïntegreerde grens- en 
sectoroverschrijdende maritieme 
samenwerking, O&I- en ICT-netwerken 
en het beheer van gedeelde maritieme 
rijkdommen in een zeebekken en 
bescherming van mariene biodiversiteit.

Or. en

Amendement 366

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 7 bis (nieuw) – punt 7.4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.4 Transnationale samenwerking in het 
kader van het ESF
1. De lidstaten streven ernaar de in de 
aanbevelingen van de Raad vermelde 
beleidsgebieden aan te pakken om zoveel 
mogelijk van elkaar te leren.
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2. De lidstaten kiezen in voorkomend 
geval de thema's van transnationale 
activiteiten en stellen passende 
uitvoeringsmechanismen in naargelang 
hun specifieke behoeften.

Or. en

Amendement 367

Voorstel voor een verordening
Bijlage II zonder tabel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methode voor vaststelling van het 
prestatiekader

Methode voor vaststelling van het 
prestatiekader

1. Het prestatiekader bestaat uit mijlpalen 
voor 2016 en 2018, die voor elke prioriteit 
zijn vastgesteld, en uit streefdoelen voor 
2022. De mijlpalen en streefdoelen worden 
ingediend volgens het in tabel 1 
aangegeven formaat.

1. Het prestatiekader bestaat uit mijlpalen 
voor 2018, die voor elke prioriteit zijn 
vastgesteld, en uit streefdoelen voor 2022.
De mijlpalen en streefdoelen worden 
ingediend volgens het in tabel 1 
aangegeven formaat.

2. Mijlpalen zijn intermediaire streefdoelen
om de specifieke doelstelling van een 
prioriteit te verwezenlijken; zij geven het 
tempo van de beoogde vooruitgang naar de 
voor het eind van de periode vastgestelde 
streefdoelen aan. De voor 2016 
vastgestelde mijlpalen omvatten financiële 
indicatoren en outputindicatoren. De 
mijlpalen voor 2018 omvatten financiële 
indicatoren, outputindicatoren en waar van 
toepassing ook resultaatindicatoren. Er 
kunnen ook mijlpalen worden vastgesteld 
voor de belangrijkste uitvoeringsfasen.

2. Mijlpalen zijn intermediaire streefdoelen
die rechtstreeks verband houden met de
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling van een prioriteit; zij geven het 
tempo van de beoogde vooruitgang naar de 
voor het eind van de periode vastgestelde 
streefdoelen aan. De mijlpalen voor 2018 
omvatten financiële indicatoren, 
outputindicatoren en waar van toepassing 
ook resultaatindicatoren, die nauw verband 
houden met de ondersteunde 
beleidsinterventies. Voor de toepassing 
van artikel 20, leden 3 en 4, wordt geen 
rekening gehouden met 
resultaatindicatoren. Er kunnen ook 
mijlpalen worden vastgesteld voor de 
belangrijkste uitvoeringsfasen.

3. Mijlpalen voldoen aan de volgende 
criteria:

3. Mijlpalen en streefdoelen voldoen aan 
de volgende criteria:

– zij zijn relevant en geven inzicht in 
essentiële informatie over de vooruitgang 

– zij zijn realistisch, haalbaar, relevant en 
geven inzicht in essentiële informatie over 
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bij een prioriteit; de vooruitgang bij een prioriteit;

– zij sluiten aan bij de aard en het 
karakter van de specifieke doelstellingen 
van de prioriteit;

– zij zijn transparant, met objectief 
verifieerbare streefdoelen en duidelijk 
vermelde en openbaar toegankelijke 
brongegevens;

– zij zijn transparant, met objectief 
verifieerbare streefdoelen en duidelijk 
vermelde en, waar mogelijk, openbaar 
toegankelijke brongegevens;

– zij zijn verifieerbaar, maar brengen geen 
onevenredige administratieve belasting 
mee;

– zij zijn verifieerbaar, maar brengen geen 
onevenredige administratieve belasting 
mee;

– waar passend, zijn zij consistent voor alle 
operationele programma’s.

– waar passend, zijn zij consistent voor alle 
operationele programma’s.

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

(Opmerking: Voor lid 1 moet de samenhang met de overeengekomen vrijmakingsregels 
worden gewaarborgd.)

Or. en

Amendement 368

Voorstel voor een verordening
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

UITVOERING VAN 
FINANCIERINGSINSTRUMENTEN
FINANCIERINGSOVEREENKOMSTE
N
1. In het geval van een 
financieringsovereenkomst die 



PR\937861NL.doc 303/317 PE487.740v04-00

NL

overeenkomstig artikel 33, lid 4, sub a) en 
b), wordt uitgevoerd, bevat de 
financieringsovereenkomst tevens de 
algemene en bijzondere voorwaarden voor 
het verstrekken van bijdragen uit het 
operationele programma aan het 
financieringsinstrument, en ten minste de 
volgende elementen:
a) de investeringsstrategie of het 
investeringsbeleid, met inbegrip van de 
uitvoeringsregeling, de financiële 
producten die zullen worden aangeboden, 
de beoogde eindontvangers, en (in 
voorkomend geval) de voorgenomen 
combinatie met subsidiëring;
b) een ondernemingsplan of een 
soortgelijke documentatie met het oog op 
de uitvoering van het 
financieringsinstrument, met name 
betreffende het in artikel 32, lid 2, 
bedoelde hefboomeffect;
c) de beoogde resultaten waarvan 
verwacht wordt dat het 
financieringsinstrument daarmee zal 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen, en de resultaten 
van de prioriteit of maatregel;
d) regelingen inzake de 
voortgangsbewaking van de investeringen 
en het investeringsaanbod, met inbegrip 
van rapportage door het 
financieringsinstrument aan het dakfonds 
en/of de beheersautoriteit in 
overeenstemming met artikel 40;
e) auditvoorschriften, bijvoorbeeld 
minimumeisen inzake de documentatie 
die op het niveau van het 
financieringsinstrument (en in 
voorkomend geval het dakfonds) moet 
worden bijgehouden, en (in voorkomend 
geval) eisen inzake het voeren van een 
afzonderlijke boekhouding voor de 
verschillende steunvormen in 
overeenstemming met artikel 32, leden 5 
en 6, met inbegrip van regels en eisen 
betreffende de toegang tot documenten 
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door nationale auditautoriteiten, door 
controleurs van de Commissie en door de 
Rekenkamer, om in overeenstemming met 
artikel 34 een duidelijk controletraject te 
waarborgen;
f) voorschriften en procedures voor het 
beheer van de gefaseerde bijdragen die in 
overeenstemming met artikel 35 door het 
operationele programma worden 
verstrekt, alsook voor het verwachte 
investeringsaanbod, met inbegrip van 
voorschriften inzake fiduciaire of 
afzonderlijke boekhouding 
overeenkomstig artikel 33, lid 8;
g) voorschriften en procedures voor het 
beheer van rente en andere voordelen in 
de zin van artikel 37, met inbegrip van 
aanvaardbare kastransacties en 
beleggingen, alsmede de taken en 
verplichtingen van de betrokken partijen;
h) regels betreffende de berekening en 
betaling van de kosten van en 
vergoedingen voor het beheer van het 
financieringsinstrument;
i) regels betreffende het hergebruik van 
middelen die kunnen worden 
toegeschreven aan de steun uit de GSK-
fondsen, voordat de 
subsidiabiliteitsperiode is verstreken, in 
overeenstemming met artikel 38;
j) regels betreffende het gebruik van 
middelen die aan de steun van de GSK-
fondsen kunnen worden toegeschreven na 
het verstrijken van de 
subsidiabiliteitsperiode, in 
overeenstemming met artikel 39, en een 
beleid om de bijdrage van de GSK-
fondsen uit het financieringsinstrument te 
halen;
k) voorwaarden voor een eventuele al dan 
niet volledige intrekking van de 
programmabijdragen aan de 
financieringsinstrumenten en in 
voorkomend geval aan het dakfonds;
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l) regels die ervoor zorgen dat de 
instanties die de 
financieringsinstrumenten uitvoeren de 
financieringsinstrumenten onafhankelijk 
en in overeenstemming met de geldende 
beroepscode beheren, en uitsluitend 
handelen in het belang van de partijen die 
bijdragen verstrekken aan het 
financieringsinstrument;
m) regels inzake de vereffening van het 
financieringsinstrument.
In het geval van 
financieringsinstrumenten die met een 
dakfonds werken, moet de 
financieringsovereenkomst tussen de 
beheersautoriteit en de instantie die het 
dakfonds uitvoert tevens voorzien in de 
evaluatie en selectie van de instanties die 
de financieringsinstrumenten uitvoeren, 
onder meer met betrekking tot de 
oproepen tot het indienen van blijken van 
belangstelling.
2. De in artikel 33, lid 4, bedoelde 
strategiedocumenten voor 
financieringsinstrumenten die op grond 
van artikel 33, lid 4, onder c), worden 
uitgevoerd, omvatten ten minste de 
volgende elementen:
a) de investeringsstrategie of het 
investeringsbeleid van het 
financieringsinstrument, de algemene 
voorwaarden inzake de 
schuldenproducten, de doelontvangers en 
de acties die zullen worden ondersteund;
b) een ondernemingsplan of een 
soortgelijke documentatie met het oog op 
de uitvoering van het 
financieringsinstrument, met name 
betreffende het in artikel 32, lid 2, 
bedoelde hefboomeffect;
c) het gebruik en hergebruik van 
middelen die kunnen worden 
toegeschreven aan de steun uit de GSK-
fondsen, in overeenstemming met de 
artikelen 37, 38 en 39 van de algemene 
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verordening;
d) de bewaking van en rapportage over de 
uitvoering van het 
financieringsinstrument, in 
overeenstemming met artikel 40.

Or. en

Amendement 369

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op de verificatie van de additionaliteit 
overeenkomstig artikel 86, lid 3, zijn de 
volgende regels van toepassing:

Op de verificatie van de additionaliteit 
overeenkomstig artikel 86, lid 5, zijn de 
volgende regels van toepassing:

(Opmerking: Bijlage IV was voordien bijlage III, maar is nu bijlage IV in het nieuwe 
Commissievoorstel (COM (2013)0246).)

Or. en

Amendement 370

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – punt 2.1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Zodra de Commissie en de lidstaat 
hierover overeenstemming hebben bereikt,
wordt tabel 1 opgenomen in het 
partnerschapscontract van de betrokken 
lidstaat als referentie voor het niveau 
waarop de structurele overheidsuitgaven of 
daarmee gelijk te stellen structurele 
uitgaven in de periode 2014-2020 moeten 
worden gehandhaafd.

c) Zodra de Commissie en de lidstaat 
hierover overeenstemming hebben bereikt,
worden tabel 1 en, waar van toepassing, 
tabel 2 opgenomen in de 
partnerschapsovereenkomst van de 
betrokken lidstaat als referentie voor het 
niveau waarop de structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven in de periode 
2014-2020 moeten worden gehandhaafd.

Or. en
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Amendement 371

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – punt 2.2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Na de tussentijdse verificatie kan de 
Commissie in overleg met een lidstaat het 
referentieniveau voor de structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven in het 
partnerschapscontract herzien, indien de 
economische situatie van de lidstaat sinds
de goedkeuring van het 
partnerschapscontract aanzienlijk is 
gewijzigd en deze wijziging bij de 
vaststelling van het referentieniveau in 
het partnerschapscontract niet in 
aanmerking is genomen.

b) Na de tussentijdse verificatie kan de 
Commissie in overleg met een lidstaat het 
referentieniveau voor de structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven in de 
partnerschapsovereenkomst herzien, 
indien de economische situatie van de 
lidstaat aanzienlijk is gewijzigd ten 
opzichte van de situatie zoals die ten tijde 
van de goedkeuring van de 
partnerschapsovereenkomst is geraamd.

Or. en

Amendement 372

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 1 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 105, lid 2, bedoelde lijst van 
concrete acties bevat de volgende 
gegevensvelden in ten minste een van de 
officiële talen van de lidstaat:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)

Or. en
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Amendement 373

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 1 – alinea 1 – streepje 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- postcode van de concrete actie; - postcode van de concrete actie; of een 
andere bruikbare plaatsbepaling;

Or. en

Amendement 374

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 1 – alinea 1 – streepje 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- naam van de categorie steunverlening 
voor de concrete actie;

- naam van de categorie steunverlening 
voor de concrete actie, overeenkomstig 
artikel 87, lid 2, letter b), punt vi);

Or. en

Amendement 375

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De titels van de gegevensvelden en de 
namen van de concrete acties moeten 
tevens in ten minste een andere officiële 
taal van de Europese Unie worden 
verstrekt.

De titels van de gegevensvelden moeten 
tevens in ten minste een andere officiële 
taal van de Europese Unie worden 
verstrekt.

Or. en
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Amendement 376

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 2 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op het publiek gerichte voorlichtings- en 
publiciteitsmaatregelen

Op het publiek gerichte voorlichtings- en 
communicatiemaatregelen

Or. en

Amendement 377

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat, de beheersautoriteit en de 
begunstigden nemen alle nodige 
maatregelen om het publiek voor te lichten 
over en bekendheid te geven aan concrete 
acties die in overeenstemming met deze 
verordening uit een operationeel 
programma worden gesteund.

De lidstaat, de beheersautoriteit en de 
begunstigden nemen alle nodige 
maatregelen om het publiek voor te lichten
en ermee te communiceren over concrete 
acties die in overeenstemming met deze 
verordening uit een operationeel 
programma worden gesteund.

Or. en

Amendement 378

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 2 – punt 2.1 - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat en de beheersautoriteit zien 
erop toe dat de voorlichtings- en
publiciteitsmaatregelen in 
overeenstemming met de 
communicatiestrategie worden uitgevoerd 
en streven ernaar dat deze maatregelen een 
zo ruim mogelijke aandacht in de media 
krijgen, waarbij op het aangewezen niveau 
verschillende vormen en methoden van 

1. De lidstaat en de beheersautoriteit zien 
erop toe dat de voorlichtings- en
communicatiemaatregelen in 
overeenstemming met de 
communicatiestrategie worden uitgevoerd 
en streven ernaar dat deze maatregelen een 
zo ruim mogelijke aandacht in de media 
krijgen, waarbij op het aangewezen niveau 
verschillende vormen en methoden van 
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communicatie worden gebruikt. communicatie worden gebruikt.

Or. en

Amendement 379

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 2 – punt 2.1 - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat of de beheersautoriteit is 
verantwoordelijk voor de organisatie van 
ten minste de volgende voorlichtings- en
publiciteitsmaatregelen:

2. De lidstaat of de beheersautoriteit is 
verantwoordelijk voor de organisatie van 
ten minste de volgende voorlichtings- en
communicatiemaatregelen:

a) een belangrijke voorlichtingsactiviteit 
waarbij bekendheid wordt gegeven aan de 
start van het operationele programma;

a) een belangrijke voorlichtingsactiviteit 
waarbij bekendheid wordt gegeven aan de 
start van de operationele programma's, 
zelfs voordat de betrokken 
communicatiestrategieën zijn 
goedgekeurd;

b) ten minste één belangrijke 
voorlichtingsactiviteit per jaar waarbij 
reclame wordt gemaakt voor de 
financieringsmogelijkheden en de gevolgde 
strategie en waarbij de resultaten van het
operationele programma, met inbegrip 
van, indien relevant, grote projecten, 
gemeenschappelijke actieplannen en 
andere voorbeelden van projecten, worden 
gepresenteerd;

b) ten minste één belangrijke 
voorlichtingsactiviteit per jaar waarbij 
reclame wordt gemaakt voor de 
financieringsmogelijkheden en de gevolgde 
strategie en waarbij de resultaten van de
operationele programma's, met inbegrip 
van, indien relevant, grote projecten, 
gemeenschappelijke actieplannen en 
andere voorbeelden van projecten, worden 
gepresenteerd;

c) het uithangen van de vlag van de
Europese Unie voor het gebouw van elke 
beheersautoriteit of op een andere voor het 
publiek zichtbare plaats bij dat gebouw;

c) het aanbrengen van het logo van de 
Europese Unie op het gebouw van elke 
beheersautoriteit;

d) het langs elektronische weg 
bekendmaken van de lijst van concrete 
acties in overeenstemming met punt 1;

d) het langs elektronische weg 
bekendmaken van de lijst van concrete 
acties in overeenstemming met punt 1;

e) het geven van voorbeelden van concrete 
acties per operationeel programma op de 
algemene website of op de site van het 
operationele programma die via de 
portaalsite toegankelijk is; de voorbeelden 
moeten worden gegeven in een door velen 

e) het geven van voorbeelden van concrete 
acties per operationeel programma op de 
algemene website of op de site van het 
operationele programma die via de 
portaalsite toegankelijk is; de voorbeelden 
moeten worden gegeven in een door velen 
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gesproken officiële taal van de Europese 
Unie die niet de officiële taal of een van de 
officiële talen van de betrokken lidstaat 
mag zijn;

gesproken officiële taal van de Europese 
Unie die niet de officiële taal of een van de 
officiële talen van de betrokken lidstaat 
mag zijn;

f) de actualisering van informatie over de 
uitvoering van de operationele 
programma’s, met inbegrip van de 
belangrijkste resultaten ervan, op de 
algemene website of op de site van het 
operationele programma die via de 
portaalsite toegankelijk is.

f) de actualisering van informatie over de 
uitvoering van de operationele 
programma’s, in voorkomend geval met 
inbegrip van de belangrijkste resultaten 
ervan, op de algemene website of op de site 
van het operationele programma die via de 
portaalsite toegankelijk is.

Or. en

Amendement 380

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 2 – punt 2.1 - punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving en praktijken worden de 
volgende instanties door de 
beheersautoriteit bij de voorlichtings- en
publiciteitsmaatregelen betrokken:

3. In overeenstemming met de nationale 
wetgeving en praktijken worden in 
voorkomend geval de volgende instanties 
door de beheersautoriteit bij de 
voorlichtings- en
communicatiemaatregelen betrokken:

a) de in artikel 5 bedoelde partners; a) de in artikel 5 bedoelde partners;
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 de voorlichtingsbureaus 
van het Europees Parlement in de 
lidstaten;

c) onderwijs- en onderzoeksinstellingen. c) onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
Deze instanties zorgen voor een 
grootschalige verspreiding van de in artikel 
105, lid 1, onder a) en b), bedoelde 
informatie.

Deze instanties zorgen voor een 
grootschalige verspreiding van de in artikel 
105, lid 1, bedoelde informatie.

Or. en
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Amendement 381

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 2 – punt 2.2 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een voorlichtings- of 
publiciteitsmaatregel betrekking heeft op 
een of meerdere concrete acties die door 
meer dan één fonds wordt/worden 
medegefinancierd, kan de in punt b) 
vermelde verwijzing vervangen worden 
door de verwijzing naar de Europese 
structuur- en investeringsfondsen.

Or. en

Amendement 382

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 2 – punt 2.2 - punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) door op zijn website, indien hij die heeft, 
een korte beschrijving van de concrete 
actie op te nemen, met inbegrip van het 
doel en de resultaten ervan, en daarbij de 
nadruk te leggen op de financiële steun 
door de Europese Unie;

a) door op zijn website, indien hij die heeft, 
een korte beschrijving – in verhouding tot 
de ontvangen steun – van de concrete actie 
op te nemen, met inbegrip van het doel en 
de resultaten ervan, en daarbij de nadruk te 
leggen op de financiële steun door de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 383

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 2 – punt 2.2 - punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door ten minste één affiche met 
informatie over het project (minimaal in 
A3-formaat) met vermelding van de steun 

b) door – voor concrete acties die niet 
onder de leden 4 en 5 vallen – ten minste 
één affiche met informatie over het project 
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door de Europese Unie op een voor het 
publiek goed zichtbare plek, zoals bij de 
ingang van een gebouw, te hangen.

(minimaal in A3-formaat) met vermelding 
van de steun door de Europese Unie op een 
voor het publiek goed zichtbare plek, zoals 
bij de ingang van een gebouw, te hangen.

Or. en

Amendement 384

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 2 – punt 2.2 - punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor concrete acties waarvoor steun uit 
het ESF wordt verleend, en in voorkomend 
geval ook voor concrete acties die worden 
gesteund uit het EFRO of het 
Cohesiefonds, ziet de begunstigde erop toe 
dat de deelnemers aan de concrete actie 
van deze financiële steun op de hoogte 
zijn.

3. Voor concrete acties waarvoor steun uit 
het ESF wordt verleend, en in voorkomend 
geval ook voor concrete acties die worden 
gesteund uit het EFRO of het 
Cohesiefonds, ziet de begunstigde erop toe 
dat de deelnemers aan de concrete actie 
van deze financiële steun op de hoogte 
zijn.

In alle documenten, inclusief bewijzen van 
aanwezigheid of andere certificaten,
betreffende een dergelijke concrete actie
wordt vermeld dat voor het operationele 
programma steun wordt ontvangen uit het 
fonds of de fondsen.

In alle documenten betreffende de 
uitvoering van een concrete actie die ten 
behoeve van het publiek of de deelnemers 
worden gebruikt, met name in bewijzen 
van aanwezigheid of andere certificaten, 
wordt vermeld dat voor het operationele 
programma steun wordt ontvangen uit het 
fonds of de fondsen.

Or. en

Amendement 385

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 2 – punt 2.2 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk drie maanden na de voltooiing 
van een concrete actie plaatst de 
begunstigde een permanente plaat of 
permanent bord van aanzienlijk formaat op 

5. Uiterlijk drie maanden na de voltooiing 
van een concrete actie plaatst de 
begunstigde een permanente plaat of 
permanent bord van aanzienlijk formaat op 
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een voor het publiek goed zichtbare plek, 
wanneer het volgende van toepassing is:

een voor het publiek goed zichtbare plek, 
wanneer het volgende van toepassing is:

a) de totale overheidssteun voor de 
concrete actie bedraagt meer dan 500 000 
euro;

a) de totale overheidssteun voor de 
concrete actie bedraagt meer dan 500 000 
euro;

b) de concrete actie bestaat in de aankoop 
van een fysiek object of in de financiering 
van infrastructuur of bouwwerkzaamheden.

b) de concrete actie bestaat in de aankoop 
van een fysiek object of in de financiering 
van infrastructuur of bouwwerkzaamheden.

De plaat of het bord vermeldt het soort 
concrete actie en de naam en het doel 
ervan en voldoet aan de technische 
kenmerken die de Commissie ingevolge 
artikel 105, lid 4, vaststelt.

De plaat of het bord vermeldt de naam en 
het hoofddoel van de concrete actie, en 
voldoet aan de technische kenmerken die 
de Commissie ingevolge artikel 105, lid 4, 
vaststelt.

Or. en

Amendement 386

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 3 – punt 3.1 - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersautoriteit ziet erop toe dat de 
potentiële begunstigden ten minste de
volgende informatie ontvangen:

2. De beheersautoriteit ziet erop toe dat de 
potentiële begunstigden toegang hebben 
tot relevante informatie, indien van 
toepassing met inbegrip van bijgewerkte 
informatie, waarbij rekening wordt 
gehouden met de toegankelijkheid van 
elektronische of andere 
communicatiediensten voor sommige 
potentiële begunstigden, over ten minste
het volgende:

-a) de financieringsmogelijkheden en het 
oproepen tot indiening van een aanvraag;

a) de subsidiabiliteitsvoorwaarden 
waaronder uitgaven voor steun uit een 
operationeel programma in aanmerking 
komen;

a) de subsidiabiliteitsvoorwaarden 
waaronder uitgaven voor steun uit een 
operationeel programma in aanmerking 
komen;

b) een beschrijving van de procedures en 
termijnen voor het onderzoek van de 
financieringsaanvragen;

b) een beschrijving van de procedures en 
termijnen voor het onderzoek van de 
financieringsaanvragen;

c) de criteria aan de hand waarvan concrete c) de criteria aan de hand waarvan concrete 
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acties voor steun worden geselecteerd; acties voor steun worden geselecteerd;
d) de contacten op nationaal, regionaal of 
lokaal niveau waar informatie over de 
operationele programma’s kan worden 
verkregen;

d) de contacten op nationaal, regionaal of 
lokaal niveau waar informatie over de 
operationele programma’s kan worden 
verkregen;

e) de vereiste dat in de aanvragen, in 
evenredigheid met de omvang van de
concrete actie, communicatieactiviteiten
moeten worden voorgesteld om het publiek
in te lichten over het doel van de concrete 
actie en over de EU-steun ervoor.

e) de taak van de potentiële begunstigden
het publiek te informeren over het doel 
van de concrete actie en de steun die uit de 
fondsen voor de actie wordt verstrekt, 
overeenkomstig punt 2.2. De 
beheersautoriteit kan potentiële 
begunstigden verzoeken in hun aanvraag 
indicatieve communicatieactiviteiten voor 
te stellen die in verhouding staan tot de 
omvang van de concrete actie.

Or. en

Amendement 387

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 3 – punt 3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen tot voorlichting van de 
begunstigden

Maatregelen tot voorlichting van de 
begunstigden

1. De beheersautoriteit deelt de 
begunstigden mee dat zij door financiering 
te aanvaarden ermee instemmen op de in 
overeenstemming met artikel 105, lid 2, 
gepubliceerde lijst van concrete acties te 
worden opgenomen.

1. De beheersautoriteit deelt de 
begunstigden mee dat zij door financiering 
te aanvaarden ermee instemmen op de in 
overeenstemming met artikel 105, lid 2, 
gepubliceerde lijst van concrete acties te 
worden opgenomen.

2. De beheersautoriteit verstrekt 
informatie- en publiciteitspakketten, met 
inbegrip van modellen in elektronisch 
formaat, om begunstigden te helpen aan de 
in punt 2.2 bedoelde verplichtingen te 
voldoen.

2. De beheersautoriteit verstrekt 
informatie- en communicatiemiddelen, 
met inbegrip van modellen in elektronisch 
formaat, om in voorkomend geval
begunstigden te helpen aan de in punt 2.2 
bedoelde verplichtingen te voldoen.

Or. en
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Amendement 388

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De door de beheersautoriteit opgestelde 
communicatiestrategie omvat ten minste
de volgende componenten:

De door de beheersautoriteit en, in 
voorkomend geval, door de lidstaat
opgestelde communicatiestrategie omvat 
de volgende componenten:

a) een beschrijving van de gekozen 
benadering, met inbegrip van de 
belangrijkste voorlichtings- en
publiciteitsmaatregelen die de lidstaat of
beheersautoriteit ten aanzien van potentiële 
begunstigden, begunstigden, 
multiplicatoren en het brede publiek moet 
nemen, met betrekking tot de in artikel 105 
beschreven doelen;

a) een beschrijving van de gekozen 
benadering, met inbegrip van de 
belangrijkste voorlichtings- en
communicatiemaatregelen die de lidstaat 
of beheersautoriteit ten aanzien van 
potentiële begunstigden, begunstigden, 
multiplicatoren en het brede publiek moet 
nemen, met betrekking tot de in artikel 105 
beschreven doelen;

b) een beschrijving van het materiaal dat in 
een voor personen met een handicap 
toegankelijk formaat beschikbaar zal 
worden gesteld;

b) een beschrijving van het materiaal dat in 
een voor personen met een handicap 
toegankelijk formaat beschikbaar zal 
worden gesteld;

c) een beschrijving van de wijze waarop 
begunstigden bij hun 
communicatieactiviteiten zullen worden 
gesteund;

c) een beschrijving van de wijze waarop 
begunstigden bij hun 
communicatieactiviteiten zullen worden 
gesteund;

d) de indicatieve begroting voor de 
uitvoering van de strategie;

d) de indicatieve begroting voor de 
uitvoering van de strategie;

e) een beschrijving van de administratieve 
diensten, met inbegrip van hun personele 
middelen, die voor de uitvoering van de 
voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen
verantwoordelijk zijn;

e) een beschrijving van de administratieve 
diensten, met inbegrip van hun personele 
middelen, die voor de uitvoering van de 
voorlichtings- en
communicatiemaatregelen
verantwoordelijk zijn;

f) de regelingen voor de in punt 2 bedoelde 
voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen, 
met inbegrip van de website of portaalsite 
waar de desbetreffende gegevens kunnen 
worden gevonden;

f) de regelingen voor de in punt 2 bedoelde 
voorlichtings- en
communicatiemaatregelen, met inbegrip 
van de website of portaalsite waar de 
desbetreffende gegevens kunnen worden 
gevonden;

g) informatie over hoe de voorlichtings- en
publiciteitsmaatregelen worden 
beoordeeld op zichtbaarheid en 

g) informatie over hoe de voorlichtings- en
communicatiemaatregelen worden 
beoordeeld op zichtbaarheid en 
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bewustmaking van beleid, operationele 
programma’s, concrete acties en de rol van 
de fondsen en de Europese Unie;

bewustmaking van beleid, operationele 
programma’s, concrete acties en de rol van 
de fondsen en de Europese Unie;

h) in voorkomend geval, een beschrijving 
van het gebruik van de voornaamste 
resultaten van het vorige operationele 
programma;

h) in voorkomend geval, een beschrijving 
van het gebruik van de voornaamste 
resultaten van het vorige operationele 
programma;

i) een jaarlijkse actualisering waarin de te 
nemen voorlichtings- en
publiciteitsmaatregelen worden 
uiteengezet.

i) een jaarlijkse actualisering waarin de in 
het volgende jaar te nemen voorlichtings-
en communicatiemaatregelen worden 
uiteengezet.

Or. en


