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6.2.2019 A8-0043/448

Amendement 448
Constanze Krehl
namens de S&D-Fractie
Verslag A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, 
het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15 [...] Schrappen

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/449

Amendement 449
Constanze Krehl
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, 
het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie doet een voorstel aan de 
Raad om alle of een deel van de 
vastleggingen of betalingen voor een of 
meerdere programma's van een lidstaat te 
schorsen, in de volgende gevallen:

7. Na inachtneming van de 
economische en maatschappelijke 
omstandigheden van de betrokken lidstaat 
en de impact van de geplande schorsing 
op de economie, mag de Commissie in de 
volgende gevallen, met uitzondering van 
programma's in het kader van het ESF+, 
evenals investeringen in het kader van 
andere fondsen die verband houden met 
de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling van de VN of de 
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst 
van Parijs, een voorstel doen aan de Raad 
om geleidelijk alle of een deel van de 
vastleggingen voor een of meerdere 
programma's van een lidstaat te schorsen:

Or.en
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6.2.2019 A8-0043/450

Amendement 450
Constanze Krehl
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, 
het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa 
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt het Europees 
Parlement op de hoogte van de 
tenuitvoerlegging van dit artikel. Met name 
informeert zij het Europees Parlement 
onverwijld wanneer voor een lidstaat aan 
een van de voorwaarden in lid 7 is voldaan 
en verstrekt zij gedetailleerde gegevens 
over de ESI-fondsen en de programma's 
waarvoor tot een schorsing van 
vastleggingen kan worden besloten.

De Commissie houdt het Europees 
Parlement op de hoogte van de 
tenuitvoerlegging van dit artikel. Met name 
informeert zij het Europees Parlement 
onverwijld wanneer voor een lidstaat aan 
een van de voorwaarden in lid 7 is voldaan, 
en verstrekt zij gedetailleerde gegevens 
over de ESI-Fondsen en de programma's 
waarvoor tot een schorsing van 
vastleggingen kan worden besloten, 
alsmede over de verwachte impact van een 
dergelijke schorsing op de economie van 
de lidstaat, zodat er een gestructureerde 
dialoog en een zinvol debat kunnen 
plaatsvinden en de transparantie van het 
handhavingsproces wordt bevorderd.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/451

Amendement 451
Constanze Krehl
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, 
het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 12 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor wat betreft de toezending van de in 
de eerste alinea bedoelde informatie kan 
het Europees Parlement de Commissie 
uitnodigen voor een gestructureerde 
dialoog over de toepassing van dit artikel.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/452

Amendement 452
Constanze Krehl
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, 
het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 12 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zendt het voorstel voor de 
schorsing van vastleggingen, 
respectievelijk het voorstel om deze 
schorsing op te heffen, toe aan het 
Europees Parlement en de Raad.

De Commissie zendt het voorstel voor de 
schorsing van vastleggingen, 
respectievelijk het voorstel om deze 
schorsing op te heffen, toe aan het 
Europees Parlement ter advies en de Raad 
voor een besluit.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/453

Amendement 453
Constanze Krehl
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken 
en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, 
het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Binnen het huidige kader van het 
stabiliteits- en groeipact mogen de 
lidstaten in naar behoren gemotiveerde 
gevallen om een grotere mate van 
flexibiliteit verzoeken voor de structurele 
overheidsuitgaven of daarmee gelijk te 
stellen structurele uitgaven die door de 
overheid worden ondersteund bij wijze 
van medefinanciering van investeringen 
in het kader van de Europese structuur- 
en investeringsfondsen. Met het oog op de 
vaststelling van de begrotingsaanpassing 
onder het preventieve of onder het 
corrigerende deel van het stabiliteits- en 
groeipact wordt het desbetreffende 
verzoek zorgvuldig door de Commissie 
beoordeeld, met inachtneming van het 
strategische belang van investeringen.

Or. en


