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Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie, het Europees Fonds voor maritieme 
zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en 
voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne 
veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en 
visumbeleid 2021-2027 ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 juni 2021 betreffende het 
standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en financiële regels voor 
die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne 
veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid 
(06674/1/2021 – C9-0193/2021 – 2018/0196(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (06674/1/2021 – C9-0193/2021),

– gezien het advies van de Rekenkamer van 25 oktober 20181,

– gezien de adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 
20182 en 18 september 20203,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 5 december 20184,

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt5 inzake het voorstel van de 

1 PB C 17 van 14.1.2019, blz. 1.
2 PB C 62 van 15.2.2019, blz. 83.
3 PB C 429 van 11.12.2020, blz. 236.
4 PB C 86 van 7.3.2019, blz. 41.
5 PB C 108 van 26.3.2021, blz. 638.



Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2018)0375),

– gezien de gewijzigde voorstellen van de Commissie (COM(2020)0023 en 
COM(2020)0450),

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde 
commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

– gezien artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie regionale ontwikkeling 
(A9-0206/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3. verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad 
overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad 
zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

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


