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6.12.2018 A8-0409/29 

Amendement  29 

Eric Andrieu 

 

 

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 35 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) Het Europees Semester voor 

coördinatie van het economisch beleid is 

het kader op Unieniveau voor de 

vaststelling van nationale 

hervormingsprioriteiten en het toezicht op 

de uitvoering ervan. De lidstaten 

ontwikkelen hun eigen nationale 

meerjarige investeringsstrategieën ter 

ondersteuning van deze 

hervormingsprioriteiten. Die strategieën 

moeten samen met de jaarlijkse nationale 

hervormingsprogramma's worden 

gepresenteerd als een manier om de 

prioritaire investeringsprojecten die 

nationale of Uniefinanciering moeten 

krijgen, vast te stellen en te coördineren. 

Die moeten een coherent gebruik van de 

EU-financiering waarborgen en er, voor 

zover relevant, voor zorgen dat de 

financiële steun die via het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het 

Cohesiefonds, de Europese 

stabilisatiefunctie voor investeringen, 

InvestEU en de Connecting Europe Facility 

zal worden verleend, een maximale 

toegevoegde waarde genereert. Bij het 

gebruik van financiële steun moet, voor 

zover relevant, ook de coherentie worden 

gewaarborgd met energie- en 

klimaatplannen van de Unie en de 

lidstaten. 

(35) Het Europees Semester voor 

coördinatie van het economisch beleid is 

het kader op Unieniveau voor de 

vaststelling van nationale 

hervormingsprioriteiten en het toezicht op 

de uitvoering ervan. De lidstaten 

ontwikkelen hun eigen nationale 

meerjarige investeringsstrategieën ter 

ondersteuning van deze 

hervormingsprioriteiten. Die strategieën 

moeten samen met de jaarlijkse nationale 

hervormingsprogramma's worden 

gepresenteerd als een manier om de 

prioritaire investeringsprojecten die 

nationale of Uniefinanciering moeten 

krijgen, vast te stellen en te coördineren. 

Die moeten een coherent gebruik van de 

EU-financiering waarborgen en er, voor 

zover relevant, voor zorgen dat de 

financiële steun die via het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het 

Cohesiefonds, de Europese 

stabilisatiefunctie voor investeringen, 

InvestEU en de Connecting Europe Facility 

zal worden verleend, een maximale 

toegevoegde waarde genereert. Het 

Europees Semester moet daarom een 

hoofdstuk wijden aan het toezicht op de 

samenhang tussen de nationale 

meerjarige investeringsstrategieën en de 

nationale verbintenissen die zijn 

opgenomen in de CEF, en passende 



 

AM\1171569NL.docx  PE631.579v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

corrigerende maatregelen voorstellen. Bij 

het gebruik van financiële steun moet, voor 

zover relevant, ook de coherentie worden 

gewaarborgd met energie- en 

klimaatplannen van de Unie en de 

lidstaten. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/30 

Amendement  30 

Eric Andrieu 

namens de S&D-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 2 – alinea 1 – letter r bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 r bis) "klimaattoetsing": de 

levenscyclusbeoordeling van projecten ex 

ante met het oog op het minimaliseren 

van de nadelige gevolgen en het 

maximaliseren van de positieve gevolgen 

van klimaatmitigatie en -aanpassing, aan 

de hand van door de Commissie 

ontwikkelde richtsnoeren. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/31 

Amendement  31 

Eric Andrieu 

namens de S&D-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 i bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) bijdragen tot de alomvattende 

uitrol van infrastructuur voor alternatieve 

brandstoffen in de hele Unie, in 

overeenstemming met artikel 33 van 

Verordening (EU) nr. 1315/2013, waarbij 

de sector, met name fabrikanten, 

leveranciers, energie- en 

brandstofproducenten, een bijdrage van 

90% van de totale investeringen levert. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/32 

Amendement  32 

Eric Andrieu 

namens de S&D-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) 7 675 244 000 EUR in constante 

prijzen (8 650 000 000 EUR in lopende 

prijzen) voor de specifieke doelstellingen 

als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder b), 

waarvan ten minste 15% voor 

grensoverschrijdende projecten op het 

gebied van hernieuwbare energie; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/33 

Amendement  33 

Eric Andrieu 

namens de S&D-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 a – punt iii bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii bis) acties om 

interoperabiliteitsbelemmeringen weg te 

werken, en met name acties die corridor-/ 

netwerkeffecten genereren, met 

bijzondere aandacht voor de bevordering 

van het goederenvervoer over het spoor; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/34 

Amendement  34 

Eric Andrieu 

namens de S&D-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 3 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) acties ter ondersteuning van 

projecten van gemeenschappelijk belang 

als bedoeld in artikel 14 van Verordening 

(EU) nr. 347/2013; 

a) acties ter ondersteuning van 

projecten van gemeenschappelijk belang 

als bedoeld in artikel 14 van Verordening 

(EU) nr. 347/2013 en die onder de 

energie-infrastructuurcategorie vallen als 

bedoeld in bijlage II.1 daarbij; 

a bis) acties in verband met projecten van 

gemeenschappelijk belang als bedoeld in 

artikel 14 van Verordening (EU) nr. 

347/2013 en die onder de energie-

infrastructuurcategorie vallen als bedoeld 

in bijlage II.2 daarbij, met een 

maximimbudget van 15 % van het budget 

dat onder artikel 4, lid 2, onder b) van 

deze verordening is toegekend en beperkt 

tot het eerste werkprogramma, alsook 

acties die uitsluitend duurzame 

hernieuwbare waterstof of biomethaan 

gebruiken; 

a ter) wanneer de projecten van invloed 

zijn op grensoverschrijdende 

energiestromen, acties in verband met 

energie-infrastructuurprojecten ter 

verbetering van de energie-efficiëntie, 

onder meer door vraagzijderespons en 

slimme netwerken; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/35 

Amendement  35 

Eric Andrieu 

namens de S&D-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 

Hoofdstuk II bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Hoofdstuk II bis 

 Artikel 11 bis - Gunning van 

overheidsopdrachten en/of 

leveringscontracten 

 Iedere inschrijving die wordt ingediend 

met het oog op de gunning van een 

overheidsopdracht en/of leveringscontract 

die/dat van het programma profiteert, 

wordt toegelaten wanneer het aandeel van 

de producten dat afkomstig is uit derde 

landen waarmee de Unie geen 

overeenkomst heeft gesloten die 

vergelijkbare en daadwerkelijke toegang 

voor Europese ondernemingen tot de 

markten van die derde landen waarborgt, 

niet meer dan 50% uitmaakt van de totale 

waarde van de producten waarop deze 

inschrijving betrekking heeft. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/36 

Amendement  36 

Eric Andrieu 

namens de S&D-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 14 – lid 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Projecten die kiezen voor 

medefinanciering door de CEF en die 

stroken met het EU-beleid, met name de 

TEN-V-verordening, hebben duidelijke 

Europese meerwaarde en verdienen een 

gedifferentieerde behandeling in het 

kader van het Stabiliteits- en Groeipact. 

Om de deelname van lidstaten, regio's, 

lokale overheden en andere entiteiten aan 

de financiering van projecten te 

bevorderen en te versnellen, moeten deze 

bijdragen worden beschouwd als 

eenmalige maatregelen die in aanmerking 

komen voor de flexibiliteit binnen de 

bestaande regels van het Stabiliteits- en 

Groeipact1bis. 

 _________________ 

 1bis Zie de mededeling van de Commissie 

van 13 januari 2015 getiteld "Optimaal 

benutten van de flexibiliteit binnen de 

bestaande regels van het Stabiliteits- en 

Groeipact". 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/37 

Amendement  37 

Eric Andrieu 

namens de S&D-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 27 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De sectorale richtsnoeren (TEN-

richtsnoeren) alsmede de lijsten van 

projecten van gemeenschappelijk belang 

op het gebied van energie worden ruim 

vóór het begin van de nieuwe 

financieringsperiode herzien, teneinde ze 

aan te passen aan de energie- en 

klimaatdoelstellingen voor 2030 en aan de 

langetermijntrajecten voor decarbonisatie, 

én om het beginsel van voorrang voor 

energie-efficiëntie op te nemen in de 

beoordeling van de investeringsbehoeften, 

de projectevaluatie en het 

projectselectieproces. 

Or. en 

 


