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Aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 
2023 ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 april 2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 
tot en met 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2018)0614),

– 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 (C8-0396/2018),

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 24 januari 20191,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0181/2019),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel 
vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

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

1 PB C 159 van 10.5.2019, blz. 45.



P8_TC1-COD(2018)0322

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 april 2019 met het oog 
op de vaststelling van Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing van de jaarlijkse 
voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 177,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure2,

1 PB C 159 van 10.5.2019, blz. 45.
2 Standpunt van het Europees Parlement van 4 april 2019.



Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad3 voorziet in de 

gemeenschappelijke en algemene bepalingen die van toepassing zijn op de Europese 

structuur- en investeringsfondsen. 

(2) De jaarlijkse voorfinanciering is vastgesteld op een bijzonder hoog niveau in vergelijking 

met de voorschriften inzake financieel beheer die voortvloeien uit de uitvoering van 

operationele programma’s; dat is met name het geval voor de begrotingsjaren 2021 tot en 

met 2023.

(3) Om de druk op de betalingskredieten in de begroting van de Unie voor de begrotingsjaren 

2021 tot en met 2023 te verlichten en de voorspelbaarheid van de betalingsverplichtingen 

te vergroten en zo bij te dragen tot een transparantere budgettaire planning en een 

ordelijker betalingsprofiel, moet het percentage van de jaarlijkse voorfinanciering voor die 

jaren worden verlaagd. 

(4) Verordening (EU) nr. 1303/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

3 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 
2013 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 en 
algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 320).



Artikel 1

Artikel 134, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, wordt als volgt gewijzigd:

a) Het vijfde streepje wordt vervangen door:

"— 2020: 3 %";

b) Het volgende streepje wordt toegevoegd:

"— 2021 tot en met 2023: 1%  2%.".  [Am. 1]



Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter


