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7.12.2018 A8-0409/41 

Amendement  41 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De algemene doelstelling van het 

programma is de ontwikkeling en 

modernisering van de trans-Europese 

vervoers-, energie- en digitale netwerken 

en het faciliteren van grensoverschrijdende 

samenwerking op het gebied van 

hernieuwbare energie, rekening houdend 

met de langetermijnverbintenissen op het 

gebied van decarbonisatie en met de 

nadruk op synergieën tussen sectoren. 

1. De algemene doelstelling van het 

programma is de ontwikkeling en 

modernisering van de nationale en trans-

Europese netwerken in de vervoers-, de 

energie- en de digitale sector, die van 

strategisch belang zijn voor de 

ontwikkeling van de lidstaten, en met 

name de strategische ontwikkeling van 

sectoren van het overheidsbeleid, en het 

faciliteren van grensoverschrijdende 

samenwerking op het gebied van 

hernieuwbare energie, rekening houdend 

met de langetermijnverbintenissen op het 

gebied van decarbonisatie en met de 

nadruk op synergieën tussen sectoren. 

 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Amendement  42 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

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 – punt ii 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) de overdracht van 

11 285 493 000 EUR uit het Cohesiefonds 

voor investeringen overeenkomstig deze 

verordening, uitsluitend in de lidstaten die 

in aanmerking komen voor steun uit het 

Cohesiefonds; 

Schrappen 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Amendement  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

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 – punt iii 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) 6 500 000 000 EUR van de 

defensiecluster voor de specifieke 

doelstelling als bedoeld in artikel 3, lid 2, 

onder a), punt ii); 

iii) 17 785 493 000 EUR van de 

rubriek Veiligheid en defensie voor de 

specifieke doelstelling als bedoeld in 

artikel 3, lid 2, onder a), punt ii); 

 Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/44 

Amendement  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie mag niet afwijken 

van het bedrag als bedoeld in lid 2, 

onder a), ii). 

Schrappen 

 

 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Amendement  45 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De uit het Cohesiefonds 

overgedragen bedragen worden ten 

uitvoer gelegd overeenkomstig deze 

verordening, onder voorbehoud van lid 8 

en onverminderd artikel 14, lid 2, 

onder b). 

Schrappen 

 

 

 

 

 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Amendement  46 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, 

Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

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 de 

defensiecluster zijn overgedragen wordt 

30 % onmiddellijk ter beschikking gesteld 

van alle lidstaten die in aanmerking komen 

voor de financiering van 

infrastructuurprojecten overeenkomstig 

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. 

 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/47 

Amendement  47 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het programma wordt uitgevoerd in 

direct beheer in overeenstemming met het 

Financieel Reglement of in indirect beheer 

met organen als bedoeld in artikel [61, 

lid 1, onder c),] van het Financieel 

Reglement. 

1. Het programma wordt uitgevoerd in 

direct en gedeeld beheer in 

overeenstemming met het Financieel 

Reglement of in indirect beheer met 

organen als bedoeld in artikel [61, lid 1, 

onder c),] van het Financieel Reglement. 

Voor het gedeeld beheer worden nationale 

budgetten uitgetrokken en opzijgezet die 

in totaal niet minder dan 50 % van de 

begroting van het programma bedragen. 

 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Amendement  48 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Subsidies kunnen worden gebruikt 

in combinatie met financiering van de 

Europese Investeringsbank, nationale 

stimuleringsbanken of andere 

ontwikkelingsbanken en openbare 

financiële instellingen alsmede van 

particuliere financiële instellingen en 

investeerders uit de particuliere sector, ook 

via publiek-private partnerschappen. 

1. Subsidies kunnen worden gebruikt 

in combinatie met financiering van de 

Europese Investeringsbank, nationale 

stimuleringsbanken of andere 

ontwikkelingsbanken en openbare 

financiële instellingen alsmede van 

particuliere financiële instellingen en 

investeerders uit de particuliere sector. 

Or. pt 

 

 


