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6.12.2018 A8-0409/3 

Amendement  3 

Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Na de gezamenlijke mededeling 

van november 2017 over de verbetering 

van de militaire mobiliteit in de Europese 

Unie24 werd er in het actieplan voor 

militaire mobiliteit dat de Commissie en 

de hoge vertegenwoordiger van de Unie 

voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid25 op 28 maart 2018 

hebben aangenomen, op gewezen dat het 

EU-beleid inzake vervoersinfrastructuur 

duidelijke kansen biedt om de synergieën 

tussen de defensiebehoeften en het TEN-T 

te versterken. In het Actieplan wordt de 

Raad opgeroepen tegen medio 2018 de 

militaire eisen inzake 

vervoersinfrastructuur te onderzoeken en 

te valideren en wordt aangekondigd dat de 

diensten van de Commissie uiterlijk in 

2019 zullen bepalen welke delen van het 

trans-Europees vervoersnet geschikt zijn 

voor militair vervoer, met inbegrip van de 

nodige aanpassingen van bestaande 

infrastructuur. EU-financiering voor de 

uitvoering van projecten voor tweeërlei 

gebruik moet door het programma ten 

uitvoer worden gelegd op basis van 

specifieke werkprogramma's met 

vermelding van de toepasselijke eisen als 

gedefinieerd in het kader van het 

actieplan. 

Schrappen 

_________________  
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24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/4 

Amendement  4 

Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter a – punt ii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) de aanpassing van de TEN-T-

netwerken aan de behoeften op het gebied 

van militaire mobiliteit; 

Schrappen 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/5 

Amendement  5 

Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Van de bedragen die uit het 

Cohesiefonds zijn overgedragen wordt 

30 % onmiddellijk ter beschikking gesteld 

van alle lidstaten die in aanmerking komen 

voor steun uit het Cohesiefonds voor de 

financiering van infrastructuurprojecten 

overeenkomstig van deze verordening, met 

prioriteit voor grensoverschrijdende 

verbindingen en missing links. Voor 70 % 

van de overgedragen middelen worden de 

voor financiering in aanmerking komende 

projecten tot en met 31 december 2023 

geselecteerd met inachtneming van de 

nationale toewijzingen in het kader van het 

Cohesiefonds. Met ingang van 1 januari 

2024 worden de middelen die naar het 

programma zijn overgedragen en niet voor 

een vervoersinfrastructuurproject zijn 

vastgelegd, beschikbaar gesteld van alle 

lidstaten die een beroep kunnen doen op 

het Cohesiefonds voor de financiering van 

infrastructuurprojecten overeenkomstig 

deze verordening. 

8. Van de bedragen die uit het 

Cohesiefonds zijn overgedragen wordt 

40 % onmiddellijk ter beschikking gesteld 

van alle lidstaten die in aanmerking komen 

voor steun uit het Cohesiefonds voor de 

financiering van infrastructuurprojecten 

overeenkomstig van deze verordening, met 

prioriteit voor grensoverschrijdende 

verbindingen en missing links. Voor 60 % 

van de overgedragen middelen worden de 

voor financiering in aanmerking komende 

projecten tot en met 31 december 2023 

geselecteerd met inachtneming van de 

nationale toewijzingen in het kader van het 

Cohesiefonds. Met ingang van 1 januari 

2024 worden de middelen die naar het 

programma zijn overgedragen en niet voor 

een vervoersinfrastructuurproject zijn 

vastgelegd, beschikbaar gesteld van alle 

lidstaten die een beroep kunnen doen op 

het Cohesiefonds voor de financiering van 

infrastructuurprojecten overeenkomstig 

deze verordening. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/6 

Amendement  6 

Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) In het kader van de specifieke 

doelstellingen als bedoeld in artikel 3, 

lid 2, onder a), punt ii): acties, of 

specifieke activiteiten die deel uitmaken 

van een actie, ter ondersteuning van de 

aanpassing van de TEN-T-infrastructuur 

aan de eisen inzake militaire mobiliteit om 

deze geschikt te maken voor civiel-militair 

gebruik. 

Schrappen 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/7 

Amendement  7 

Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel II – alinea 1 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– 60 % voor de in artikel 9, lid 2, 

onder a), genoemde acties: "acties in 

verband met efficiënte en onderling 

verbonden netwerken"; 

– 80 % voor de in artikel 9, lid 2, 

onder a), genoemde acties: "acties in 

verband met efficiënte en onderling 

verbonden netwerken"; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/8 

Amendement  8 

Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel II – alinea 1 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– 40 % voor de in artikel 9, lid 2, 

onder b), genoemde acties: "acties in 

verband met slimme, duurzame, inclusieve, 

veilige en beveiligde mobiliteit". 

– 20 % voor de in artikel 9, lid 2, 

onder b), genoemde acties: "acties in 

verband met slimme, duurzame, inclusieve, 

veilige en beveiligde mobiliteit". 

Or. en 

 


