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6.2.2019 A8-0043/433

Amendement 433
Iskra Mihaylova
namens de ALDE-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
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen verzoeken om de 
overdracht van maximaal 5 % van de 
financiële toewijzingen van een 
programma uit een van de fondsen naar 
een ander fonds in gedeeld beheer of naar 
een instrument in direct of indirect 
beheer. 

1. Met het oog op de flexibiliteit kunnen de 
lidstaten, indien het toezichtcomité van 
het programma daarmee instemt, 
verzoeken om de overdracht van maximaal 
10 % van de financiële toewijzingen van 
een programma uit een van de fondsen naar 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
Plus, het Cohesiefonds, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, 
het Fonds voor asiel en migratie, het 
Fonds voor interne veiligheid, het 
Instrument voor grensbeheer en visa, het 
LIFE-programma en Horizon Europa.

2. Overgedragen middelen worden 
uitgevoerd overeenkomstig de regels van 
het fonds of instrument waarnaar de 
middelen worden overgedragen en, in het 
geval van overdrachten naar instrumenten 
in direct of indirect beheer, ten voordele 
van de lidstaat in kwestie.

2. Overgedragen middelen worden 
uitgevoerd overeenkomstig de regels van 
het fonds of instrument waarnaar de 
middelen worden overgedragen en, in het 
geval van overdrachten naar het Fonds 
voor asiel en migratie, het Fonds voor 
interne veiligheid, het Instrument voor 
grensbeheer en visa, het LIFE-
programma of Horizon Europa, ten 
voordele van de lidstaat in kwestie.

3. In verzoeken op grond van artikel 1 
wordt vastgesteld welk totaalbedrag 
jaarlijks wordt overgedragen per fonds en 
per regiocategorie; dergelijke verzoeken 

3. In verzoeken op grond van artikel 1 
wordt vastgesteld welk totaalbedrag 
jaarlijks wordt overgedragen per fonds en 
per regiocategorie, in voorkomend geval; 
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worden naar behoren gemotiveerd en gaan 
vergezeld van het herziene programma of 
de herziene programma's van waaruit 
overeenkomstig artikel 19 de middelen 
worden overgedragen, met vermelding van 
naar welk fonds of instrument zij worden 
overgedragen. 

dergelijke verzoeken worden naar behoren 
gemotiveerd met het oog op de te 
verwezenlijken complementariteit en 
impact, en gaan vergezeld van het herziene 
programma of de herziene programma's 
van waaruit overeenkomstig artikel 19 de 
middelen worden overgedragen, met 
vermelding van naar welk fonds of 
instrument zij worden overgedragen. 

4. De Commissie kan bezwaar aantekenen 
tegen een verzoek om overdracht in de 
betrokken programmawijziging als dat een 
risico zou inhouden voor het bereiken van 
de doelstellingen van het programma van 
waaruit de middelen worden overgedragen. 

4. De Commissie kan bezwaar aantekenen 
tegen een verzoek om overdracht in de 
betrokken programmawijziging als dat een 
risico zou inhouden voor het bereiken van 
de doelstellingen van het programma van 
waaruit de middelen worden overgedragen. 

5. Overdrachten zijn alleen mogelijk voor 
middelen uit toekomstige kalenderjaren.

5. Overdrachten zijn alleen mogelijk voor 
middelen uit toekomstige kalenderjaren.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Amendement 434
Iskra Mihaylova
namens de ALDE-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
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen verzoeken om de 
overdracht van maximaal 5 % van de 
financiële toewijzingen van een 
programma uit een van de fondsen naar 
een ander fonds in gedeeld beheer of naar 
een instrument in direct of indirect 
beheer. 

1. Met het oog op de flexibiliteit kunnen 
de lidstaten, indien het toezichtcomité van 
het programma daarmee instemt, 
verzoeken om de overdracht van maximaal 
7 % van de financiële toewijzingen van een 
programma uit een van de fondsen naar het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
Plus, het Cohesiefonds, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, 
het Fonds voor asiel en migratie, het 
Fonds voor interne veiligheid en het 
Instrument voor grensbeheer en visa.

2. Overgedragen middelen worden 
uitgevoerd overeenkomstig de regels van 
het fonds of instrument waarnaar de 
middelen worden overgedragen en, in het 
geval van overdrachten naar 
instrumenten in direct of indirect beheer, 
ten voordele van de lidstaat in kwestie.

2. Overgedragen middelen worden 
uitgevoerd overeenkomstig de regels van 
het fonds of instrument waarnaar de 
middelen worden overgedragen.

3. In verzoeken op grond van artikel 1 
wordt vastgesteld welk totaalbedrag 
jaarlijks wordt overgedragen per fonds en 
per regiocategorie; dergelijke verzoeken 
worden naar behoren gemotiveerd en gaan 
vergezeld van het herziene programma of 
de herziene programma's van waaruit 

3. In verzoeken op grond van artikel 1 
wordt vastgesteld welk totaalbedrag 
jaarlijks wordt overgedragen per fonds en 
per regiocategorie, in voorkomend geval; 
dergelijke verzoeken worden naar behoren 
gemotiveerd met het oog op de te 
verwezenlijken complementariteit en 
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overeenkomstig artikel 19 de middelen 
worden overgedragen, met vermelding van 
naar welk fonds of instrument zij worden 
overgedragen. 

impact, en gaan vergezeld van het herziene 
programma of de herziene programma's 
van waaruit overeenkomstig artikel 19 de 
middelen worden overgedragen, met 
vermelding van naar welk fonds of 
instrument zij worden overgedragen. 

4. De Commissie kan bezwaar aantekenen 
tegen een verzoek om overdracht in de 
betrokken programmawijziging als dat een 
risico zou inhouden voor het bereiken van 
de doelstellingen van het programma van 
waaruit de middelen worden overgedragen. 

4. De Commissie kan bezwaar aantekenen 
tegen een verzoek om overdracht in de 
betrokken programmawijziging als dat een 
risico zou inhouden voor het bereiken van 
de doelstellingen van het programma van 
waaruit de middelen worden overgedragen. 

5. Overdrachten zijn alleen mogelijk voor 
middelen uit toekomstige kalenderjaren.

5. Overdrachten zijn alleen mogelijk voor 
middelen uit toekomstige kalenderjaren.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Amendement 435
Iskra Mihaylova
namens de ALDE-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
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 4 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op de in de eerste alinea bedoelde 
specifieke oproepen zijn de regels van 
toepassing die in het kader van 
Verordening (EU) [de nieuwe CEF-
verordening] gelden voor de 
vervoerssector. Tot en met 31 december 
2023 worden bij de selectie van 
financierbare projecten de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds geëerbiedigd voor 70 % van 
de naar de CEF overgedragen middelen.

Op de in de eerste alinea bedoelde 
specifieke oproepen zijn de regels van 
toepassing die in het kader van 
Verordening (EU) .../... [de nieuwe CEF-
verordening] gelden voor de 
vervoerssector. Tot en met 31 december 
2022 worden bij de selectie van 
financierbare projecten de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds geëerbiedigd.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Amendement 436
Iskra Mihaylova
namens de ALDE-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
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 4 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf 1 januari 2024 worden de naar de 
CEF overgedragen middelen die niet voor 
een vervoersinfrastructuurproject zijn 
vastgelegd, beschikbaar gemaakt voor alle 
lidstaten die voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komen, voor 
de financiering van 
vervoersinfrastructuurprojecten 
overeenkomstig Verordening (EU) [de 
nieuwe CEF-verordening].

Vanaf 1 januari 2023 worden de naar de 
CEF overgedragen middelen die niet voor 
een vervoersinfrastructuurproject zijn 
vastgelegd, beschikbaar gemaakt voor alle 
lidstaten die voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komen, voor 
de financiering van 
vervoersinfrastructuurprojecten 
overeenkomstig Verordening (EU) [de 
nieuwe CEF-verordening].

Or. en


