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6.12.2018 A8-0409/11 

Amendement  11 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-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 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Het programma moet gericht zijn 

op de ondersteuning van de 

klimaatverandering, milieuvriendelijke en 

sociaal duurzame projecten en, in 

voorkomend geval, acties voor matiging 

van en aanpassing aan de 

klimaatverandering. Met name de bijdrage 

van het programma aan de verwezenlijking 

van de doelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs, de voorgestelde 

klimaat- en energiedoelstellingen voor 

2030 en de langetermijndoelstelling op het 

gebied van decarbonisatie moet worden 

versterkt. 

(3) Het programma moet gericht zijn 

op de ondersteuning van de 

klimaatverandering, milieuvriendelijke en 

sociaal duurzame projecten en, in 

voorkomend geval, acties voor matiging 

van en aanpassing aan de 

klimaatverandering. Met name de bijdrage 

van het programma aan de verwezenlijking 

van de doelstellingen en de 

langetermijndoelstelling op het gebied van 

decarbonisatie moet worden versterkt. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/12 

Amendement  12 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-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 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Om recht te doen aan het belang 

van de strijd tegen de klimaatverandering, 

in overeenstemming met de toezeggingen 

van de Unie om de Overeenkomst van 

Parijs en de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, 
moeten klimaatmaatregelen in deze 

verordening worden geïntegreerd met het 

oog op de algemene doelstelling om 25 % 

van de EU-begroting te spenderen aan 

maatregelen die bijdragen tot de 

klimaatdoelstellingen18. Acties in het kader 

van dit programma moeten ertoe bijdragen 

dat 60 % van de begroting van het 

programma wordt besteed aan 

klimaatdoelstellingen, onder meer op basis 

van de volgende Rio-indicatoren: i) 100 % 

van de uitgaven voor 

spoorweginfrastructuur, alternatieve 

brandstoffen, schoon stadsvervoer, 

transport en opslag van elektriciteit, 

slimme netwerken, CO2-transport en 

hernieuwbare energie; ii) 40 % van de 

uitgaven voor de binnenvaart en 

multimodaal vervoer, en gasinfrastructuur 

die meer mogelijkheden creëert om gebruik 

te maken van hernieuwbare waterstof of 

biomethaan. De betrokken acties zullen 

tijdens de voorbereiding en de uitvoering 

van het programma worden vastgesteld en 

opnieuw worden beoordeeld in het kader 

(4) Om recht te doen aan het belang 

van de strijd tegen de klimaatverandering 

moeten klimaatmaatregelen in deze 

verordening worden geïntegreerd met het 

oog op de algemene doelstelling om 25 % 

van de EU-begroting te spenderen aan 

maatregelen die bijdragen tot de 

klimaatdoelstellingen18. Acties in het kader 

van dit programma moeten bijdragen aan 

klimaatdoelstellingen, onder meer op basis 

van de volgende Rio-indicatoren: i) 100 % 

van de uitgaven voor 

spoorweginfrastructuur, alternatieve 

brandstoffen, schoon stadsvervoer, 

transport en opslag van elektriciteit, 

slimme netwerken, CO2-transport en 

hernieuwbare energie; ii) 40 % van de 

uitgaven voor de binnenvaart en 

multimodaal vervoer, en gasinfrastructuur 

die meer mogelijkheden creëert om gebruik 

te maken van hernieuwbare waterstof of 

biomethaan. De betrokken acties zullen 

tijdens de voorbereiding en de uitvoering 

van het programma worden vastgesteld en 

opnieuw worden beoordeeld in het kader 

van de relevante evaluatie- en 

herzieningsprocedures. Om te voorkomen 

dat infrastructuur kwetsbaar is voor de 

langetermijneffecten van de 

klimaatverandering en ervoor te zorgen dat 

in de economische evaluatie van een 

project rekening wordt gehouden met de 
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van de relevante evaluatie- en 

herzieningsprocedures. Om te voorkomen 

dat infrastructuur kwetsbaar is voor de 

langetermijneffecten van de 

klimaatverandering en ervoor te zorgen dat 

in de economische evaluatie van een 

project rekening wordt gehouden met de 

kosten van broeikasgasemissies die dat 

project genereert, moeten door het 

programma gesteunde projecten aan een 

klimaattoets worden onderworpen 

overeenkomstig richtsnoeren die door de 

Commissie moeten worden ontwikkeld in 

samenhang met de voor andere EU-

programma's opgestelde richtsnoeren. 

kosten van broeikasgasemissies die dat 

project genereert, moeten door het 

programma gesteunde projecten aan een 

klimaattoets worden onderworpen 

overeenkomstig richtsnoeren die door de 

Commissie moeten worden ontwikkeld in 

samenhang met de voor andere EU-

programma's opgestelde richtsnoeren. 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, blz.13. 18 COM(2018) 321, blz.13. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/13 

Amendement  13 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-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 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Een belangrijke doelstelling van dit 

programma is meer synergieën tot stand 

brengen tussen de vervoers-, energie- en 

digitale sector. Daartoe moet het 

programma voorzien in de vaststelling van 

sectoroverschrijdende werkprogramma's 

met een focus op specifieke gebieden zoals 

geconnecteerde en geautomatiseerde 

mobiliteit of alternatieve brandstoffen. 

Voorts zou het programma binnen elke 

sector moeten toestaan dat aanvullende 

componenten uit een andere sector in 

aanmerking worden genomen wanneer een 

dergelijke aanpak ervoor zorgt dat de 

investering meer sociaaleconomische 

voordelen oplevert. Synergieën tussen 

sectoren moeten worden aangemoedigd 

door de gunningscriteria voor de selectie 

van acties. 

(6) Een belangrijke doelstelling van dit 

programma is meer synergieën tot stand 

brengen tussen de vervoers-, energie- en 

digitale sector. Daartoe moet het 

programma voorzien in de vaststelling van 

sectoroverschrijdende werkprogramma's 

met een focus op specifieke gebieden zoals 

geconnecteerde en geautomatiseerde 

mobiliteit of infrastructuur voor 

alternatieve brandstoffen en technische 

neutraliteit. Voorts zou het programma 

binnen elke sector moeten toestaan dat 

aanvullende componenten uit een andere 

sector in aanmerking worden genomen 

wanneer een dergelijke aanpak ervoor 

zorgt dat de investering meer 

sociaaleconomische voordelen oplevert. 

Synergieën tussen sectoren moeten worden 

aangemoedigd door de gunningscriteria 

voor de selectie van acties. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/14 

Amendement  14 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-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 10 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. 

(14) Na de gezamenlijke mededeling 

van 10 november 2017 over de verbetering 

van de defensiemobiliteit 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 defensie-

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 

defensievervoer, met inbegrip van de 

nodige aanpassingen van bestaande 

infrastructuur. EU-financiering voor de 

uitvoering van vervoersinfrastructuur voor 

tweeërlei, civiel-militair 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. 

_________________ _________________ 
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24 JOIN(2017) 41 24 JOIN(2017) 41 

25 JOIN(2018) 5 25 JOIN(2018) 5 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/15 

Amendement  15 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-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 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Innovatieve 

infrastructuurtechnologieën die het pad 

effenen voor een transitie naar 

koolstofarme mobiliteitssystemen en een 

grotere voorzieningszekerheid zijn 

essentieel in het licht van de 

decarbonisatieagenda van de Unie. In haar 

"Mededeling over het versterken van de 

energienetten van Europa"28 van 23 

november 2017 heeft de Commissie 

benadrukt dat de rol van elektriciteit, 

wanneer in 2030 de helft van de 

elektriciteitsproductie afkomstig zal zijn 

van hernieuwbare bronnen, steeds meer 

gericht zal zijn op het koolstofarm maken 

van sectoren die tot nu toe worden 

gedomineerd door fossiele brandstoffen, 

zoals vervoer, industrie en verwarming en 

koeling, en dat dienovereenkomstig de 

focus in het kader van de trans-Europese 

energie-infrastructuur steeds meer op 

elektriciteitsinterconnecties, 

elektriciteitsopslag en slimme netwerken 

ligt. Om de decarbonisatiedoelstellingen 

van de Unie te ondersteunen moet 

voldoende aandacht en prioriteit worden 

gegeven aan technologieën en projecten die 

bijdragen aan de transitie naar een 

koolstofarme economie. De Commissie zal 

ernaar streven via het programma meer 

projecten voor grensoverschrijdende 

slimme netwerken, innovatieve opslag en 

(20) Innovatieve 

infrastructuurtechnologieën die het pad 

effenen voor een transitie naar 

koolstofarme mobiliteitssystemen en een 

grotere voorzieningszekerheid zijn 

essentieel in het licht van de 

decarbonisatieagenda van de Unie. Om de 

decarbonisatiedoelstellingen van de Unie te 

ondersteunen moet voldoende aandacht en 

prioriteit worden gegeven aan 

technologieën en projecten die bijdragen 

aan de transitie naar een koolstofarme 

economie. De Commissie zal ernaar 

streven via het programma meer projecten 

voor grensoverschrijdende slimme 

netwerken, innovatieve opslag en CO2-

transport te financieren. 
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CO2-transport te financieren. 

_________________  

28 COM(2017) 718  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/16 

Amendement  16 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-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 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Voortbouwend op het succes van 

het initiatief WiFi4EU, moet het 

programma steun blijven verlenen voor de 

verstrekking van gratis hoogwaardige 

lokale draadloze connectiviteit in lokale 

centra van het openbare leven, waaronder 

entiteiten met een openbare opdracht, zoals 

overheidsdiensten en openbare-

dienstverleners, en voor het publiek 

toegankelijke openbare plaatsen in open 

lucht, om de digitale visie van de Unie bij 

lokale gemeenschappen te promoten. 

(25) Het programma moet steun blijven 

verlenen voor de verstrekking van gratis 

hoogwaardige lokale draadloze 

connectiviteit in lokale centra van het 

openbare leven, waaronder entiteiten met 

een openbare opdracht, zoals 

overheidsdiensten en openbare-

dienstverleners, en voor het publiek 

toegankelijke openbare plaatsen in open 

lucht, om de digitale visie van de Unie bij 

lokale gemeenschappen te promoten. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/17 

Amendement  17 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-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; 

ii) de aanpassing van de TEN-T-

netwerken aan defensiemobiliteit voor 

vervoersinfrastructuur voor tweeërlei 

gebruik; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/18 

Amendement  18 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-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 2 – letter a – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) maximaal 30 615 493 000 EUR 

voor de specifieke doelstellingen als 

bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a), 

waarvan: 

a) 30 615 493 000 EUR voor de 

specifieke doelstellingen als bedoeld in 

artikel 3, lid 2, onder a), waarvan: 

Or. en 



 

AM\1171561NL.docx  PE631.579v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.12.2018 A8-0409/19 

Amendement  19 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-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 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) maximaal 8 650 000 000 EUR voor 

de specifieke doelstellingen als bedoeld in 

artikel 3, lid 2, onder b), waarvan 

maximaal 10 % voor grensoverschrijdende 

projecten op het gebied van hernieuwbare 

energie; 

b) 8 650 000 000 EUR voor de 

specifieke doelstellingen als bedoeld in 

artikel 3, lid 2, onder b), waarvan 

maximaal 10 % voor grensoverschrijdende 

projecten op het gebied van hernieuwbare 

energie; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/20 

Amendement  20 

Angelo Ciocca 

namens de ENF-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 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) maximaal 3 000 000 000 EUR voor 

de specifieke doelstellingen als bedoeld in 

artikel 3, lid 2, onder c). 

c) 3 000 000 000 EUR voor de 

specifieke doelstellingen als bedoeld in 

artikel 3, lid 2, onder c). 

Or. en 

 


