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7.2.2019 A8-0043/428

Amendement 428
Constanze Krehl
namens de S&D-Fractie
Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0043/2019
Andrey Novakov
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
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten kunnen in de 
partnerschapsovereenkomst of in het 
verzoek tot wijziging van een programma 
het bedrag van EFRO, het ESF+, het 
Cohesiefonds en het EFMZV toewijzen dat 
aan InvestEU moet worden bijgedragen en 
door middel van begrotingsgaranties moet 
worden verstrekt. Het aan InvestEU bij te 
dragen bedrag mag niet meer bedragen 
dat 5 % van de totale toewijzing van elk 
Fonds, behoudens in naar behoren 
gemotiveerde gevallen. Dergelijke 
bijdragen zijn geen overdrachten van 
middelen overeenkomstig artikel 21.

1. Vanaf 1 januari 2023 kunnen 
lidstaten, met instemming van de 
betrokken beheersautoriteiten, in het 
verzoek tot wijziging van een programma 
een bedrag van maximaal 2 % van het 
EFRO, het ESF+, het Cohesiefonds en het 
EFMZV toewijzen dat aan InvestEU moet 
worden bijgedragen en door middel van 
begrotingsgaranties moet worden verstrekt. 
Verder kan maximaal 3 % van de totale 
toewijzing van elk Fonds aan InvestEU 
worden toegewezen in het kader van de 
tussentijdse evaluatie. Dergelijke 
bijdragen zijn beschikbaar voor 
investeringen die stroken met de 
doelstellingen van het cohesiebeleid en die 
bestemd zijn voor dezelfde regiocategorie 
als de middelen uit de oorspronkelijke 
Fondsen. Indien een bedrag van het 
EFRO, het ESF+ of het Cohesiefonds 
wordt bijgedragen aan InvestEU, zijn de 
in artikel 11 en in de bijlagen III en IV bij 
deze verordening beschreven 
randvoorwaarden van toepassing. 
Toewijzingen zijn alleen mogelijk voor 
middelen van toekomstige kalenderjaren.
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