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Amendement 1
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat meer dan de helft van 
de EU-uitgaven in 2019 als risicovol kan 
worden beschouwd, met inbegrip van 
betalingen op basis van vergoedingen voor 
investeringen op het gebied van cohesie en 
plattelandsontwikkeling; merkt op dat de 
verhoging van het geschatte percentage 
materiële fouten van 4,5 % in 2018 tot 
4,9 % in 2019 ertoe kan leiden dat 
controleurs een afkeurend oordeel over de 
EU-uitgaven geven;

1. merkt op dat meer dan de helft van 
de EU-uitgaven in 2019 als risicovol kan 
worden beschouwd, met inbegrip van 
betalingen op basis van vergoedingen voor 
investeringen op het gebied van cohesie en 
plattelandsontwikkeling, wat ook in de 
context van de COVID-19-crisis van 
belang is; merkt op dat de verhoging van 
het geschatte percentage materiële fouten 
van 4,5 % in 2018 tot 4,9 % in 2019 ertoe 
kan leiden dat controleurs een afkeurend 
oordeel over de EU-uitgaven geven, met 
het mislopen van financiering als 
mogelijk risico, wat nog aannemelijker 
wordt door de strenge deadlines in 
bepaalde wetgevingsstukken die in het 
spoor van deze crisis op het gebied van het 
cohesiebeleid zijn aangenomen;

Or. en

Amendement 2
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat meer dan de helft van 
de EU-uitgaven in 2019 als risicovol kan 
worden beschouwd, met inbegrip van 
betalingen op basis van vergoedingen voor 
investeringen op het gebied van cohesie en 
plattelandsontwikkeling; merkt op dat de 
verhoging van het geschatte percentage 
materiële fouten van 4,5 % in 2018 tot 4,9 
% in 2019 ertoe kan leiden dat controleurs 
een afkeurend oordeel over de EU-uitgaven 

1. merkt op dat meer dan de helft van 
de EU-uitgaven in 2019 als risicovol kan 
worden beschouwd, met inbegrip van 
betalingen op basis van vergoedingen voor 
investeringen op het gebied van cohesie en 
plattelandsontwikkeling; merkt op dat de 
verhoging van het geschatte percentage 
materiële fouten van 4,5 % in 2018 tot 
4,9 % in 2019 ertoe kan leiden dat 
controleurs een afkeurend oordeel over de 



PE663.391v01-00 4/32 AM\1222953NL.docx

NL

geven; EU-uitgaven geven; benadrukt dat 
uitgaven met een hoog risico goed waren 
voor meer dan de helft (53 %) van de 
gecontroleerde uitgaven in 2019, wat een 
stijging was ten opzichte van 2018;

Or. ro

Amendement 3
Mónica Silvana González, Corina Crețu, Pedro Marques, Elisabetta Gualmini, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat meer dan de helft van 
de EU-uitgaven in 2019 als risicovol kan 
worden beschouwd, met inbegrip van 
betalingen op basis van vergoedingen 
voor investeringen op het gebied van 
cohesie en plattelandsontwikkeling; merkt 
op dat de verhoging van het geschatte 
percentage materiële fouten van 4,5 % in 
2018 tot 4,9 % in 2019 ertoe kan leiden dat 
controleurs een afkeurend oordeel over de 
EU-uitgaven geven;

1. merkt op dat de ontvangsten voor 
2019 volgens de Rekenkamer wettig en 
regelmatig waren en dat de verhoging van 
het geschatte percentage materiële fouten 
van 4,5 % in 2018 tot 4,9 % in 2019 ertoe 
kan leiden dat controleurs een afkeurend 
oordeel over de EU-uitgaven geven;

Or. en

Amendement 4
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat meer dan de helft van 
de EU-uitgaven in 2019 als risicovol kan 
worden beschouwd, met inbegrip van 
betalingen op basis van vergoedingen voor 
investeringen op het gebied van cohesie en 
plattelandsontwikkeling; merkt op dat de 

1. merkt bezorgd op dat meer dan de 
helft van de EU-uitgaven in 2019 als 
risicovol kan worden beschouwd, met 
inbegrip van betalingen op basis van 
vergoedingen voor investeringen op het 
gebied van cohesie en 
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verhoging van het geschatte percentage 
materiële fouten van 4,5 % in 2018 tot 
4,9 % in 2019 ertoe kan leiden dat 
controleurs een afkeurend oordeel over de 
EU-uitgaven geven;

plattelandsontwikkeling; merkt bezorgd op 
dat de verhoging van het geschatte 
percentage materiële fouten van 4,5 % in 
2018 tot 4,9 % in 2019 ertoe kan leiden dat 
controleurs een afkeurend oordeel over de 
EU-uitgaven geven;

Or. en

Amendement 5
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat meer dan de helft van 
de EU-uitgaven in 2019 als risicovol kan 
worden beschouwd, met inbegrip van 
betalingen op basis van vergoedingen 
voor investeringen op het gebied van 
cohesie en plattelandsontwikkeling; merkt 
op dat de verhoging van het geschatte 
percentage materiële fouten van 4,5 % in 
2018 tot 4,9 % in 2019 ertoe kan leiden 
dat controleurs een afkeurend oordeel 
over de EU-uitgaven geven;

1. merkt op dat het geschatte 
foutenpercentage voor de afdeling 
“Cohesie” daalt van 5 % (voor 2018) naar 
4,4 %, wat in het verlengde ligt van de 
neerwaartse trend van het 
foutenpercentage op dit gebied (dat in 
2015 en 2016 respectievelijk 5,2 % en 
4,8 % bedroeg); herinnert eraan dat deze 
afdeling van de EU-begroting voor de 
programmeringsperiode 2000-2006 nog 
een foutenpercentage in de dubbele cijfers 
liet zien;

Or. en

Amendement 6
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is verheugd over de inspanningen 
om de eisen die in het kader van de 
verordening inzake gemeenschappelijke 
bepalingen 2021-2027 aan 
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projectmanagers en beheersautoriteiten in 
de lidstaten worden gesteld, te 
vereenvoudigen, aangezien een verdere 
vereenvoudiging van de regels en 
procedures kan bijdragen tot een 
efficiënter gebruik van de middelen en tot 
een lager foutenpercentage; benadrukt 
dat elke verhoging van de financiering 
extra oplettendheid vergt en dat de 
instellingen in geval van fouten het risico 
lopen aan geloofwaardigheid in te boeten;

Or. en

Amendement 7
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het door de 
Europese Rekenkamer (ERK) geschatte 
foutenniveau voor de ontvangsten van 
2019 moet worden beoordeeld in de 
context van het meerjarige karakter van 
de programma’s, wat betekent dat in een 
later stadium correcties worden 
doorgevoerd en het risico na beëindiging 
van een programma aanzienlijk kleiner 
zal uitvallen;

Or. en

Amendement 8
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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1 ter. verzoekt de Europese Rekenkamer 
na beëindiging van de programma’s die 
onder het cohesiebeleid 2007-2013 vallen 
een verslag met een geschat 
foutenpercentage op te stellen;

Or. en

Amendement 9
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat voor 
uitgaven met een hoog risico vaak 
complexe regels en 
subsidiabiliteitsvoorwaarden gelden, en dat 
dergelijke regels en voorwaarden vaak 
worden aangevuld met verdere eisen die 
door de nationale autoriteiten worden 
opgelegd, wat leidt tot een groter 
foutenrisico dat het verschil tussen fouten 
en fraude benadrukt;

2. is zich ervan bewust dat voor 
uitgaven met een hoog risico vaak 
complexe regels en 
subsidiabiliteitsvoorwaarden gelden, en dat 
dergelijke regels en voorwaarden vaak 
worden aangevuld met verdere eisen die 
door de nationale autoriteiten worden 
opgelegd, wat leidt tot een groter 
foutenrisico dat het verschil tussen fouten 
en fraude benadrukt; herinnert in dit 
verband aan haar eerdere standpunten 
aangaande fouten in de btw-teruggave en 
de noodzaak om de regels op dit gebied te 
vereenvoudigen zodat de lidstaten beter 
aan hun betaalverplichtingen jegens 
begunstigden kunnen voldoen;

Or. en

Amendement 10
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is vastbesloten zich nog meer in te 
zetten om fraude te bestrijden, aangezien 
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elke vorm van fraude met EU-
financiering moet worden uitgebannen, 
zodat burgers kunnen blijven vertrouwen 
op de uitgaven van de EU en in de 
Europese instellingen;

Or. en

Amendement 11
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. neemt nota van de daling van het 
geschatte foutenpercentage in de uitgaven 
voor “economische, sociale en territoriale 
samenhang” van 5 % in 2018 tot 4,4 % in 
2019; is verheugd over deze verbetering, 
maar is teleurgesteld dat het niet mogelijk 
is gebleken het foutenpercentage terug te 
brengen tot het in 2017 geregistreerde 
niveau van 3 %;

Schrappen

Or. en

Amendement 12
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. neemt nota van de daling van het 
geschatte foutenpercentage in de uitgaven 
voor “economische, sociale en territoriale 
samenhang” van 5 % in 2018 tot 4,4 % in 
2019; is verheugd over deze verbetering, 
maar is teleurgesteld dat het niet mogelijk 
is gebleken het foutenpercentage terug te 
brengen tot het in 2017 geregistreerde 

3. neemt nota van de daling van het 
geschatte foutenpercentage in de uitgaven 
voor “economische, sociale en territoriale 
samenhang” van 5 % in 2018 tot 4,4 % in 
2019; is verheugd over deze verbetering, 
maar is teleurgesteld dat het niet mogelijk 
is gebleken het foutenpercentage terug te 
brengen tot het in 2017 geregistreerde 
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niveau van 3 %; niveau van 3 %; merkt bezorgd op dat de 
auditautoriteiten in de 236 onderzochte 
verrichtingen maar liefst 29 fouten niet 
hadden gevonden, gelet op de 64 fouten 
die zij wel eerder hadden ontdekt en die 
door de programma-autoriteiten waren 
gecorrigeerd (in totaal ad 
334 miljoen EUR voor beide 
programmeringsperioden samen);

Or. en

Amendement 13
Mónica Silvana González, Corina Crețu, Pedro Marques, Elisabetta Gualmini, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. neemt nota van de daling van het 
geschatte foutenpercentage in de uitgaven 
voor “economische, sociale en territoriale 
samenhang” van 5 % in 2018 tot 4,4 % in 
2019; is verheugd over deze verbetering, 
maar is teleurgesteld dat het niet mogelijk 
is gebleken het foutenpercentage terug te 
brengen tot het in 2017 geregistreerde 
niveau van 3 %;

3. is verheugd over de daling van het 
geschatte foutenpercentage in de uitgaven 
voor “economische, sociale en territoriale 
samenhang” van 5 % in 2018 tot 4,4 % in 
2019; is verheugd over deze verbetering, 
maar is teleurgesteld dat het niet mogelijk 
is gebleken het foutenpercentage terug te 
brengen tot het in 2017 geregistreerde 
niveau van 3 %; in de volgende 
programmeringsperiode moet hier dus 
extra aandacht naar uitgaan;

Or. en

Amendement 14
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. neemt nota van de daling van het 
geschatte foutenpercentage in de uitgaven 

3. neemt nota van de daling van het 
geschatte foutenpercentage in de uitgaven 
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voor “economische, sociale en territoriale 
samenhang” van 5 % in 2018 tot 4,4 % in 
2019; is verheugd over deze verbetering, 
maar is teleurgesteld dat het niet mogelijk 
is gebleken het foutenpercentage terug te 
brengen tot het in 2017 geregistreerde 
niveau van 3 %;

voor “economische, sociale en territoriale 
samenhang” van 5 % in 2018 tot 4,4 % in 
2019; is verheugd over deze verbetering, 
maar is teleurgesteld dat het ondanks de 
vereenvoudigingsmaatregelen in de 
Omnibusverordening niet mogelijk is 
gebleken het foutenpercentage terug te 
brengen tot het in 2017 geregistreerde 
niveau van 3 %;

Or. en

Amendement 15
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de belangrijkste 
redenen voor dit foutenpercentage zijn: 
niet-subsidiabiliteit van projecten, 
schending van de regels van de interne 
markt en niet-subsidiabele uitgaven; 
herinnert eraan dat deze gebieden een hoog 
inherent foutenrisico hebben en dat de 
controles door de beheersautoriteiten niet 
altijd doeltreffend zijn;

4. merkt op dat de belangrijkste 
redenen voor dit foutenpercentage zijn: 
niet-subsidiabiliteit van projecten, 
schending van de regels van de interne 
markt en niet-subsidiabele uitgaven; 
herinnert eraan dat deze gebieden een hoog 
inherent foutenrisico hebben en dat de 
controles door de beheersautoriteiten niet 
altijd doeltreffend zijn; benadrukt dat de 
Europese Unie behoefte heeft aan 
samenhangende, efficiënte en 
betrouwbare mechanismen om de 
absorptie van Europese 
financieringsmiddelen door de lidstaten te 
stimuleren;

Or. ro

Amendement 16
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de belangrijkste 
redenen voor dit foutenpercentage zijn: 
niet-subsidiabiliteit van projecten, 
schending van de regels van de interne 
markt en niet-subsidiabele uitgaven; 
herinnert eraan dat deze gebieden een hoog 
inherent foutenrisico hebben en dat de 
controles door de beheersautoriteiten niet 
altijd doeltreffend zijn;

4. merkt op dat de belangrijkste 
redenen voor dit foutenpercentage zijn: 
niet-subsidiabiliteit van projecten, 
schending van de regels van de interne 
markt en niet-subsidiabele uitgaven; 
herinnert eraan dat deze gebieden een hoog 
foutenrisico hebben en dat de controles 
door de beheersautoriteiten niet altijd 
doeltreffend zijn; is van mening dat de 
lidstaten meer informatie moeten geven 
en transparanter moeten zijn bij openbare 
aanbestedingen voor de uitvoering van 
middelen uit hoofde van het 
cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 17
Mónica Silvana González, Corina Crețu, Pedro Marques, Elisabetta Gualmini, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de belangrijkste 
redenen voor dit foutenpercentage zijn: 
niet-subsidiabiliteit van projecten, 
schending van de regels van de interne 
markt en niet-subsidiabele uitgaven; 
herinnert eraan dat deze gebieden een hoog 
inherent foutenrisico hebben en dat de 
controles door de beheersautoriteiten niet 
altijd doeltreffend zijn;

4. merkt op dat de belangrijkste 
redenen voor dit foutenpercentage zijn: 
niet-subsidiabiliteit van projecten, 
schending van de regels van de interne 
markt en niet-subsidiabele uitgaven; 
herinnert eraan dat deze gebieden een hoog 
inherent foutenrisico hebben en dat de 
controles door de beheersautoriteiten niet 
altijd doeltreffend zijn; onderstreept dat bij 
financiële fouten in de meeste gevallen 
geen sprake is van fraude;

Or. en

Amendement 18
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de belangrijkste 
redenen voor dit foutenpercentage zijn: 
niet-subsidiabiliteit van projecten, 
schending van de regels van de interne 
markt en niet-subsidiabele uitgaven; 
herinnert eraan dat deze gebieden een hoog 
inherent foutenrisico hebben en dat de 
controles door de beheersautoriteiten niet 
altijd doeltreffend zijn;

4. merkt op dat de belangrijkste 
redenen voor dit foutenpercentage zijn: 
niet-subsidiabiliteit van projecten, 
schending van de regels van de interne 
markt en niet-subsidiabele uitgaven; 
herinnert eraan dat deze gebieden een hoog 
inherent foutenrisico hebben en dat de 
controles door de beheersautoriteiten en 
auditinstanties niet altijd doeltreffend zijn;

Or. en

Amendement 19
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat EU-middelen 
moeten worden ingezet ter ondersteuning 
van mensen die in de regio’s wonen, niet 
om de financiële of politieke ambities van 
nationale politici met regionaal beheer in 
hun portefeuille te voeden; veroordeelt elk 
kleptocratisch misbruik van EU-middelen 
door lidstaten; vraagt om gecentraliseerd 
middelenbeheer door de Commissie 
wanneer een elite zich schuldig maakt 
aan corruptie en er sprake is van 
belangenconflicten; benadrukt nogmaals 
de behoefte aan een krachtig mechanisme 
voor de rechtsstaat en verzoekt de 
Commissie dit optimaal te benutten zodra 
dit in werking is gesteld; spoort de 
Commissie aan om alle gevallen die aan 
de Commissie worden voorgelegd te 
onderzoeken en de relevante regels streng 
toe te passen, met inbegrip van het 
schorsen en terugvorderen van middelen;
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Or. en

Amendement 20
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt dat 55 % van alle fouten 
in de categorie “Niet-subsidiabele 
projecten” werd aangetroffen; merkt op 
dat bij vijf EFRO-projecten in de 
programmeringsperiode 2014-2020 steun 
is verleend aan begunstigden of concrete 
acties die niet voldeden aan de in de 
toepasselijke verordeningen en 
operationele meerjarenprogramma’s 
vastgestelde subsidiabiliteitsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 21
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. betreurt dat 24 % van alle fouten 
in de categorie “Inbreuken op de 
internemarktregels” werden aangetroffen 
(9 % voor “Inbreuken op de 
staatssteunregels” en 15 % voor “Ernstige 
gevallen van niet-inachtneming van de 
regels inzake overheidsopdrachten”);

Or. en

Amendement 22
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. betreurt dat 12 % van alle 
fouten in de categorie “Niet-subsidiabele 
uitgaven” werd aangetroffen;

Or. en

Amendement 23
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. vindt de gebreken 
onacceptabel die de ERK bij haar 
steekproef in het werk van diverse 
auditautoriteiten heeft aangetroffen, 
waardoor slechts beperkt vertrouwen in 
dat werk kan worden gesteld (het 
herberekende percentage kwam voor de 
periode 2014-2020 bij negen van de 
twintig zekerheidspakketten boven de 
materialiteitsdrempel van 2 % uit; de 
Commissie stelde het gemiddelde 
restfoutenpercentage bij acht 
zekerheidspakketten bij tot een cijfer 
boven de 2 %);

Or. en

Amendement 24
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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4 sexies. merkt op dat de Europese 
Rekenkamer (ERK) voor 120 van de 
verrichtingen in de steekproef (55 %) 
conclusies heeft kunnen trekken op basis 
van haar doorlichting van het werk van de 
auditautoriteiten; maakt zich ernstig 
zorgen over de tekortkomingen die de 
ERK bij 100 verrichtingen (45 %) heeft 
vastgesteld met betrekking tot de 
reikwijdte, kwaliteit en/of documentatie 
van dat werk, waardoor de ERK de 
desbetreffende controleprocedures moest 
overdoen;

Or. en

Amendement 25
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. maakt zich ernstig zorgen 
over de gebreken die de Europese 
Rekenkamer (ERK) bij haar steekproef in 
het werk van diverse auditautoriteiten 
heeft aangetroffen, waardoor slechts 
beperkt vertrouwen in dat werk kan 
worden gesteld (het herberekende 
percentage kwam voor de periode 2014-
2020 bij negen van de twintig 
zekerheidspakketten boven de 
materialiteitsdrempel van 2 % uit; de 
Commissie stelde het gemiddelde 
restfoutenpercentage bij acht 
zekerheidspakketten bij tot een cijfer 
boven de 2 %); merkt op dat de ERK voor 
120 van de verrichtingen in de steekproef 
(55 %) conclusies heeft kunnen trekken 
op basis van haar doorlichting van het 
werk van de auditautoriteiten; maakt zich 
ernstig zorgen over de tekortkomingen die 
de ERK bij 100 verrichtingen (45 %) heeft 
vastgesteld met betrekking tot de 
reikwijdte, kwaliteit en/of documentatie 
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van dat werk, waardoor de ERK de 
desbetreffende controleprocedures moest 
overdoen;

Or. en

Amendement 26
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 octies. merkt op dat dertien van de 
nalevingsgerichte controles (vijf verricht 
door DG REGIO en acht door DG EMPL) 
in mei 2020 definitief waren, maar dat de 
restpercentages voor de helft van deze 
controles dus nog niet definitief waren;

Or. en

Amendement 27
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de inspanningen 
om de eisen die in het kader van de 
programmeringsperiode 2021-2027 van de 
verordening inzake gemeenschappelijke 
bepalingen aan projectmanagers en 
beheersautoriteiten in de lidstaten worden 
gesteld, te vereenvoudigen;

5. is verheugd over de inspanningen 
om de eisen die in het kader van de 
programmeringsperiode 2021-2027 van de 
verordening inzake gemeenschappelijke 
bepalingen aan projectmanagers en 
beheersautoriteiten in de lidstaten worden 
gesteld, te vereenvoudigen; zoals de 
Europese Rekenkamer echter ook heeft 
opgemerkt, zijn een aantal bepalingen 
niet duidelijk genoeg over hoe ze moeten 
worden uitgevoerd en zijn veel procedures 
mogelijk complex, afhankelijk van de 
regels van de verschillende lidstaten; 
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daarom wordt de Commissie verzocht om 
in een gestructureerde dialoog met de 
lidstaten hun administratieve praktijken 
en procedures te analyseren, inefficiënte 
zaken uit te bannen en voorbeelden van 
effectieve administratieve praktijken en 
procedures onder alle bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten te 
verspreiden;

Or. en

Amendement 28
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de inspanningen 
om de eisen die in het kader van de 
programmeringsperiode 2021-2027 van de 
verordening inzake gemeenschappelijke 
bepalingen aan projectmanagers en 
beheersautoriteiten in de lidstaten worden 
gesteld, te vereenvoudigen;

5. is verheugd over de inspanningen 
om de eisen die in het kader van de 
programmeringsperiode 2021-2027 van de 
verordening inzake gemeenschappelijke 
bepalingen aan projectmanagers en 
beheersautoriteiten in de lidstaten worden 
gesteld, te vereenvoudigen; onderstreept 
dat dit probleem kan worden verholpen 
door de nationale subsidiabiliteitsregels te 
vereenvoudigen, waardoor ten eerste de 
administratieve lasten worden verlicht en 
ten tweede de oorzaak van de fouten wordt 
weggenomen, wat in een hoge mate van 
transparantie resulteert; pleit voor een 
veelvuldiger gebruik van vereenvoudigde 
kostenopties, iets wat de ERK ook als een 
uitkomst voor aanvragers en voor 
controledoeleinden beschouwt; wijst erop 
dat het nodig is de nationale 
werkmethoden voor audits te verbeteren;

Or. en

Amendement 29
Mónica Silvana González, Corina Crețu, Pedro Marques, Elisabetta Gualmini, Isabel 
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Carvalhais, Andrea Cozzolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de inspanningen 
om de eisen die in het kader van de 
programmeringsperiode 2021-2027 van de 
verordening inzake gemeenschappelijke 
bepalingen aan projectmanagers en 
beheersautoriteiten in de lidstaten worden 
gesteld, te vereenvoudigen;

5. is verheugd over de inspanningen 
om de eisen die in het kader van de 
programmeringsperiode 2021-2027 van de 
verordening inzake gemeenschappelijke 
bepalingen en de aan het MFK 
gerelateerde middelen aan 
projectmanagers en beheersautoriteiten in 
de lidstaten worden gesteld, te 
vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 30
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het cohesiebeleid zijn 
toegevoegde waarde al heeft bewezen en in 
de nasleep van de COVID-19-crisis nog 
essentiëler zal zijn; onderstreept dat het 
wegnemen van de onderliggende oorzaken 
van onregelmatigheden door stroomlijning 
en versterking van de administratieve 
capaciteit de begunstigden en de 
autoriteiten zou helpen zich te concentreren 
op resultaten en zou bijdragen aan het 
terugdringen van het foutenpercentage;

6. wijst erop dat het cohesiebeleid zijn 
toegevoegde waarde al heeft bewezen en in 
de nasleep van de COVID-19-crisis nog 
essentiëler zal zijn; onderstreept dat het 
wegnemen van de onderliggende oorzaken 
van onregelmatigheden door stroomlijning 
en versterking van de administratieve 
capaciteit de begunstigden en de 
autoriteiten zou helpen zich te concentreren 
op resultaten en zou bijdragen aan het 
terugdringen van het foutenpercentage; 
benadrukt dat de dringende 
flexibiliteitsmaatregelen die zijn genomen 
als antwoord op de pandemie een 
onmiddellijk effect hadden en dat veel van 
deze maatregelen, die uitstekende 
resultaten hebben opgeleverd, moeten 
worden voortgezet;

Or. ro
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Amendement 31
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het cohesiebeleid zijn 
toegevoegde waarde al heeft bewezen en in 
de nasleep van de COVID-19-crisis nog 
essentiëler zal zijn; onderstreept dat het 
wegnemen van de onderliggende oorzaken 
van onregelmatigheden door stroomlijning 
en versterking van de administratieve 
capaciteit de begunstigden en de 
autoriteiten zou helpen zich te concentreren 
op resultaten en zou bijdragen aan het 
terugdringen van het foutenpercentage;

6. wijst erop dat het cohesiebeleid zijn 
toegevoegde waarde al heeft bewezen en in 
de nasleep van de COVID-19-crisis nog 
essentiëler zal zijn; onderstreept dat het 
wegnemen van de onderliggende oorzaken 
van onregelmatigheden door stroomlijning 
en versterking van de administratieve 
capaciteit de begunstigden en de 
autoriteiten zou helpen zich te concentreren 
op resultaten en zou bijdragen aan het 
terugdringen van het foutenpercentage; is 
er ten stelligste van overtuigd dat de 
conditionaliteit met betrekking tot de 
rechtsstaat ook zal bijdragen tot een 
grotere regelmatigheid van EU-
financiering;

Or. en

Amendement 32
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het cohesiebeleid zijn 
toegevoegde waarde al heeft bewezen en in 
de nasleep van de COVID-19-crisis nog 
essentiëler zal zijn; onderstreept dat het 
wegnemen van de onderliggende oorzaken 
van onregelmatigheden door stroomlijning 
en versterking van de administratieve 
capaciteit de begunstigden en de 
autoriteiten zou helpen zich te concentreren 
op resultaten en zou bijdragen aan het 

6. wijst erop dat het cohesiebeleid zijn 
toegevoegde waarde al heeft bewezen en in 
de nasleep van de COVID-19-crisis nog 
essentiëler zal zijn; onderstreept dat het 
wegnemen van de onderliggende oorzaken 
van onregelmatigheden door stroomlijning 
en indiening van haalbaarheidsstudies 
van de projecten die de begunstigden en de 
autoriteiten zou helpen zich te concentreren 
op resultaten en zou bijdragen aan het 
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terugdringen van het foutenpercentage; terugdringen van het foutenpercentage;

Or. fr

Amendement 33
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. erkent dat de COVID-19-crisis de 
EU en haar lidstaten voor een nieuwe en 
onverwachte uitdaging heeft gesteld 
waarop zij vastberaden moeten reageren 
en zowel op EU- als nationaal niveau 
oplossingen moeten vinden; is verheugd 
over de grotere financiële flexibiliteit voor 
uitgaven uit hoofde van het cohesiebeleid, 
omdat de lidstaten dan met deze middelen 
aan de crisis gerelateerde projecten 
kunnen bekostigen; onderstreept dat de 
continuïteit van en samenwerking met alle 
belanghebbenden van het cohesiebeleid 
moeten worden bevorderd, voornamelijk 
onder de kmo’s, gemeenten en regio’s, 
aangezien werkloosheid en de 
gezondheidszorg de komende maanden 
voor hen problematisch zullen zijn;

Or. en

Amendement 34
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie:
– de subsidiabiliteitsvoorwaarden te 
verduidelijken (onder meer door een 
definitie van “fysiek voltooide” en/of 
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“volledig ten uitvoer gelegde” concrete 
acties te geven, zodat de lidstaten kunnen 
verifiëren of concrete acties aan 
artikel 65, lid 6, van de verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen 
voldoen en kunnen voorkomen dat zij 
niet-subsidiabele concrete acties over het 
hoofd zien);
– maatregelen te nemen om de 
betrouwbaarheid van de door de 
auditautoriteiten gerapporteerde 
restpercentages te verhogen (de 
hoofdoorzaken van niet-gesignaleerde 
fouten analyseren en in overleg met de 
auditautoriteiten de nodige maatregelen 
nemen om de betrouwbaarheid van de 
gerapporteerde restpercentages te 
verhogen);

Or. en

Amendement 35
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderschrijft de conclusies van de 
ERK die luiden dat de (vanwege de 
COVID-19-crisis) gewijzigde regels voor 
de uitvoering van de ESI-fondsen 
(cohesiebeleid en landbouw/visserij) het 
uitvoeringsproces verder moeten 
versnellen;

Or. en

Amendement 36
Daniel Buda

Ontwerpadvies
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Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 
naarmate de subsidiabiliteitsperiode afloopt 
en gezien de omstandigheden van de 
COVID-19-crisis, voorrang geven aan 
uitgaven boven prestaties en 
regelmatigheid.

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 
naarmate de subsidiabiliteitsperiode afloopt 
en gezien de omstandigheden van de 
COVID-19-crisis, voorrang geven aan 
uitgaven boven prestaties en 
regelmatigheid; benadrukt dat de 
doelstellingen van de lidstaten voor de 
programmeringsperiode 2021-2027 veel 
ambitieuzer zullen zijn, als antwoord op 
de economische en sociale gevolgen van 
de COVID-19-crisis, met het oog op de 
bescherming van de burgers, het behoud 
van banen en de versterking van het 
investeringsklimaat, waarbij de overheden 
op alle niveaus betrokken zullen worden 
bij de ontwikkeling en uitvoering van de 
herstelplannen.

Or. ro

Amendement 37
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 
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naarmate de subsidiabiliteitsperiode afloopt 
en gezien de omstandigheden van de 
COVID-19-crisis, voorrang geven aan 
uitgaven boven prestaties en 
regelmatigheid.

naarmate de subsidiabiliteitsperiode afloopt 
en gezien de omstandigheden van de 
COVID-19-crisis, voorrang geven aan 
uitgaven boven prestaties en 
regelmatigheid; verzoekt de Commissie en 
de Raad een plan op te stellen om het 
probleem sneller op te lossen, met 
inbegrip van maatregelen om procedures 
te vereenvoudigen, wat gezien de 
voornoemde omstandigheden tot een 
verantwoord en passend gebruik van 
middelen zou bijdragen en daarmee ook 
tot het herstel in de lidstaten.

Or. en

Amendement 38
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 
naarmate de subsidiabiliteitsperiode 
afloopt en gezien de omstandigheden van 
de COVID-19-crisis, voorrang geven aan 
uitgaven boven prestaties en 
regelmatigheid.

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode.

Or. fr

Amendement 39
Martina Michels

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 
naarmate de subsidiabiliteitsperiode afloopt 
en gezien de omstandigheden van de 
COVID-19-crisis, voorrang geven aan 
uitgaven boven prestaties en 
regelmatigheid.

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; benadrukt 
dat dit deels te wijten is aan de 
vertragingen in het begin van de 
programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 
naarmate de subsidiabiliteitsperiode afloopt 
en gezien de omstandigheden van de 
COVID-19-crisis, voorrang geven aan 
uitgaven boven doelstellingen uit hoofde 
van het cohesiebeleid, prestaties en 
regelmatigheid.

Or. en

Amendement 40
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 
naarmate de subsidiabiliteitsperiode 
afloopt en gezien de omstandigheden van 
de COVID-19-crisis, voorrang geven aan 
uitgaven boven prestaties en 
regelmatigheid.

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode;

Or. en
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Amendement 41
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 
naarmate de subsidiabiliteitsperiode afloopt 
en gezien de omstandigheden van de 
COVID-19-crisis, voorrang geven aan 
uitgaven boven prestaties en 
regelmatigheid.

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 
naarmate de subsidiabiliteitsperiode afloopt 
en gezien de omstandigheden van de 
COVID-19-crisis, voorrang geven aan 
uitgaven boven prestaties en 
regelmatigheid; onderstreept dat de steeds 
sterkere verschuiving van prestaties naar 
naleving niet goed is voor de 
cohesiedoelstellingen en onnodige 
uitgaven in de hand werkt;

Or. en

Amendement 42
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 
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naarmate de subsidiabiliteitsperiode afloopt 
en gezien de omstandigheden van de 
COVID-19-crisis, voorrang geven aan 
uitgaven boven prestaties en 
regelmatigheid.

naarmate de subsidiabiliteitsperiode afloopt 
en gezien de omstandigheden van de 
COVID-19-crisis, voorrang geven aan 
uitgaven boven prestaties en 
regelmatigheid; benadrukt echter dat het 
absorptiepercentage van de ESI-fondsen 
in 2019 hoger was dan in alle andere 
jaren van de periode 2014-2020 van het 
MFK;

Or. en

Amendement 43
Mónica Silvana González, Corina Crețu, Pedro Marques, Elisabetta Gualmini, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 
naarmate de subsidiabiliteitsperiode afloopt 
en gezien de omstandigheden van de 
COVID-19-crisis, voorrang geven aan 
uitgaven boven prestaties en 
regelmatigheid.

7. stelt met bezorgdheid vast dat de 
absorptiepercentages voor het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF) aan het 
eind van het zesde uitvoeringsjaar 6,6 % 
lager zijn dan in dezelfde fase van de 
vorige programmeringsperiode; vestigt de 
aandacht op het risico dat de lidstaten, 
naarmate de subsidiabiliteitsperiode afloopt 
en gezien de omstandigheden van de 
COVID-19-crisis, in de volgende 
programmeringsperiode meer op de 
absorptiepercentages moeten letten zonder 
dat dit ten koste gaat van de prestaties en 
regelmatigheid.

Or. en

Amendement 44
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst ook bezorgd op het verslag 
van de Europese Rekenkamer over 
20191 bis, waarin wordt gewezen op het feit 
dat de meeste fouten in de uitgaven van 
programma’s onder gedeeld beheer 
voortkomen uit fouten in de controles 
door nationale auditautoriteiten; is dan 
ook verheugd over de nieuwe 
programma’s voor technische bijstand 
van de Europese Commissie, bedoeld voor 
de samenwerking met beheersorganen, 
opleidingsprogramma’s en het uitdiepen 
van de gegevens van het programma voor 
nationale experts als middel om de kennis 
over de instrumenten te vergroten en 
voornoemde fouten te voorkomen; wijst in 
dit verband op de noodzakelijke 
monitoring van de 
fraudebestrijdingsstrategie van de 
Europese Commissie en op het bieden van 
steun en bijstand aan de lidstaten bij de 
uitvoering van 
fraudebestrijdingsmaatregelen, met 
inbegrip van het analyseren van door de 
lidstaten gemelde onregelmatigheden in 
het kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen);
_________________
1 bis Verslag van de Europese Rekenkamer 
betreffende de prestaties van de EU-
begroting – Stand van zaken eind 2019.

Or. en

Amendement 45
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. betreurt dat de vertraging van een 
aantal evaluaties en studies ter analyse 
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van de resultaten van de periode 2007-
2013 en de beginstadia van de 
programmering en uitvoering van de 
programma’s uit hoofde van het 
cohesiebeleid voor 2014-2020 betekent dat 
de lering die daaruit kan worden 
getrokken niet kan worden meegenomen 
bij de huidige of volgende 
programmeringsperiode (zo worden de 
resultaten van de volgens de verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen 
vereiste ex-postevaluaties voor 2014-2020 
pas eind 2025 verwacht, terwijl we tegen 
die tijd al in het vijfde jaar van de 
programmeringsperiode 2021-2027 zitten 
en de wetgevingsvoorstellen van de 
Commissie voor de periode na 2027 
waarschijnlijk al in een vergevorderd 
stadium zullen zijn);

Or. en

Amendement 46
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst er in verband met fraude op 
dat zowel de Commissie als de lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor het aanpakken 
van fraude bij uitgaven uit hoofde van het 
cohesiebeleid; is van mening dat zij meer 
inspanningen moeten leveren om fraude 
te voorkomen en op te sporen, in 
samenwerking met het EOM en het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF);

Or. en

Amendement 47
Martina Michels
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat de Unie haar 
toevlucht neemt tot financiële 
instrumenten en garanties voor de EIB-
groep, waardoor de begroting van de Unie 
een groter risico op blootstelling loopt, 
zoals de ERK al heeft aangegeven; 

Or. en

Amendement 48
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderschrijft de benadering van de 
Europese Rekenkamer dat voor de 
komende jaren de nodige middelen voor 
betalingen onder de EU-begroting moeten 
worden zeker gesteld;

Or. en

Amendement 49
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. maakt zich zorgen over de 
gevolgen van de relatief lage 
uitvoeringsgraad binnen het cohesiebeleid 
in vergelijking met de rest van de EU-
begroting; merkt op dat een eventuele 
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vertraging tussen de start van het 
programma, de uitvoering en de 
verwezenlijking van outputs en resultaten, 
gecombineerd met het feit dat de meest 
recente gegevens van eind 2018 dateren in 
een uitvoeringsperiode die tot eind 2023 
loopt, het in dit stadium lastiger maakt om 
de doelstellingen te behalen;

Or. en

Amendement 50
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt de Commissie te 
inventariseren welke regio’s weinig 
gebruikmaken van de beschikbare 
middelen en hen te helpen dit vaker te 
doen door te onderzoeken welke regels de 
efficiëntie en doelmatigheid van het 
Cohesiefonds kunnen verbeteren;

Or. en

Amendement 51
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. betreurt dat van de in totaal 
72 indicatoren slechts een derde op 
schema ligt om de streefdoelen te behalen 
en dat ongeveer de helft van de 
indicatoren niet op schema ligt; betreurt 
dat slechts twee van de negen aan de 
algemene doelstellingen gekoppelde 
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indicatoren op schema liggen, terwijl 
ongeveer een derde van de indicatoren 
een streefdoel voor halverwege de looptijd 
in 2018 had; merkt op dat in totaal 40 % 
van de outputindicatoren op schema ligt, 
terwijl dit percentage voor resultaat- en 
impactindicatoren 10 % is; benadrukt dat 
van de tien indicatoren in het programma 
die gekoppeld zijn aan de doelstelling 
betreffende steun voor de overgang naar 
een koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken, slechts één indicator op 
schema ligt (te weten “Aantal 
huishoudens met een verbeterde 
energieverbruikclassificatie”);

Or. en

Amendement 52
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. verzoekt de Commissie met 
klem duidelijke en makkelijk toe te passen 
definities en criteria voor te stellen voor 
het monitoren van de beschikbare 
middelen om de gevolgen van de COVID-
19-crisis tegen te gaan;

Or. en

Amendement 53
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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7 quinquies. verzoekt de Commissie 
betalingen in geval van fraude te 
onderbreken of te schorsen, maar ze 
alleen in het uiterste geval en als alle 
andere opties zijn geprobeerd te blokkeren 
wanneer ernstige tekortkomingen in 
beheers- en controlesystemen zijn 
vastgesteld, aangezien het schorsen van 
betalingen ernstige consequenties kan 
hebben voor regio’s die toch al zwaar 
getroffen zijn door de COVID-19-crisis;

Or. en


