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Betreft:

‒

Uitslag van de stemming

‒

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 en
(EU) nr. 508/2014 wat betreft specifieke maatregelen om investeringen
in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren
van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19uitbraak (Investeringsinitiatief Coronavirusrespons)
= Vaststelling van de wetgevingshandeling (WH + V)
= Afwijking van de periode van acht weken bedoeld in artikel 4 van
Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de EU
= Resultaat van de op 30 maart 2020 afgeronde schriftelijke procedure

De uitslag van de stemming over de in hoofde genoemde wetgevingshandeling staat in bijlage 1 bij
deze nota.
Referentiedocument:
PE-CONS 5/20
Datum waarop het Coreper het besluit om de schriftelijke procedure te volgen
heeft aangenomen: 25.3.2020
De stemverklaringen en/of andere verklaringen staan in bijlage 2 bij deze nota.
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BIJLAGE 2
VERKLARINGEN
Verklaring van Spanje
Spanje ziet uit naar een nieuw voorstel inzake flexibiliteit van de Europese Commissie.
--------------Verklaring van Griekenland
Wij dringen erop aan dat de Commissie verder gaat in haar wijzigingsvoorstellen voor alle
verordeningen die de lidstaten de nodige bewegingsvrijheid bieden om de ESI-fondsen als een
doeltreffend en krachtig antwoord op de COVID-19-crisis te gebruiken, door, onder meer, de
overschrijving van middelen tussen alle fondsen en tussen categorieën van regio's, evenals hogere
medefinancieringspercentages en meer flexibiliteit in de eisen inzake thematische concentratie toe
te laten, ook voltooide operaties die specifiek voor de COVID-crisis zijn uitgevoerd, voor
financiering in aanmerking te laten komen, steunverlening toe te laten ongeacht de omvang van
ondernemingen en in een verlenging van de subsidiabiliteitsperiode met een jaar te voorzien.
-----------------Verklaring van de Commissie
De Commissie zal al het nodige doen om de sociale en economische gevolgen van de uitbraak van
COVID-19 op te vangen. Meer bepaald zal de Commissie – naarmate de situatie zich ontwikkelt –
alle extra behoeften van de lidstaten zorgvuldig onderzoeken, onder meer met betrekking tot
Verordening (EU) nr. 1303/2013 en aanverwante fondsspecifieke verordeningen.
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