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6.12.2018 A8-0409/49 

Amendement  49 

Florent Marcellesi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Dario Tamburrano 

 

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 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 A8-0409/50 

Amendement  50 

Florent Marcellesi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Dario Tamburrano 

 

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 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 behoren tot de 

energie-infrastructuurcategorie als 

bedoeld in bijlag II.I; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Amendement  51 

Florent Marcellesi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Dario Tamburrano 

 

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 9 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) acties waarin uitsluitend gebruik 

wordt gemaakt van hernieuwbare 

waterstof of biomethaan, na te zijn 

aangemerkt als subsidiabel op basis van 

een door de Europese Commissie 

ontwikkelde methode. Daarbij worden ten 

minste de volgende elementen in 

aanmerking genomen: 

 i) lijst van verplichte technische 

aanpassingen die moeten worden 

uitgevoerd; 

 ii) minimale efficiëntie en 

levenscycluscoëfficiënt die moeten worden 

bereikt; 

 iii) algemene duurzaamheid en de 

vermindering van broeikasgasemissies die 

moeten worden bereikt. 

 De Commissie stelt overeenkomstig 

artikel 24 gedelegeerde handelingen vast 

ter bepaling van de methodologie. 

Or. en 



 

AM\1171566NL.docx  PE631.579v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

6.12.2018 A8-0409/52 

Amendement  52 

Florent Marcellesi 

namens de Verts/ALE-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 9 – lid 3 – letter b ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b 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; 

 In de sector vervoer komen de volgende 

acties niet in aanmerking voor financiële 

bijstand van de Unie in het kader van de 

onderhavige verordening: 

 i) acties in verband met de productie, de 

verwerking, de transmissie, de distributie, 

de opslag of de verbranding van fossiele 

brandstoffen; 

 ii) acties in verband met gasprojecten in 

kader van hernieuwbare en 

gedecarboniseerde energie waarbij 

fossiele hulpbronnen worden vervoerd. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Amendement  53 

Florent Marcellesi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Dario Tamburrano 

 

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 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 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Amendement  54 

Florent Marcellesi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Dario Tamburrano 

 

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 

Bijlage I – deel I bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 I bis. Klimaatmonitoring en -toetsing 

van toegewezen middelen 

 Om te waarborgen dat de door deze 

verordening beoogde mainstreaming van 

klimaatdoelstellingen wordt verwezenlijkt, 

zet de Commissie een systeem voor de 

klimaatmonitoring van de toegewezen 

middelen en de feitelijke besteding van die 

middelen op, dat gebaseerd is op het Rio-

markerssysteem, waarin wordt 

gedifferentieerd tussen mitigatie en 

aanpassing en tussen de verschillende 

sectoren en hun 

broeikasgasemissieverlagingen. 

 De klimaattoetsing gaat verder dan de 

huidige methoden voor het verbinden van 

een prijs aan koolstof en het meten van 

CO2-voetafdrukken, en omvat ten minste 

de volgende criteria: 

 a) integratie van het beginsel van 

voorrang voor energie-efficiëntie; 

 b) sociale en milieueffecten op lange 

termijn; 

 c) een levenscyclusbeoordeling van 

projecten met het oog op minimalisering 

van de schadelijke effecten en 

maximalisering van de voordelige effecten 
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op de mitigatie van en aanpassing aan 

klimaatverandering. Daartoe wordt een 

beoordeling verricht aan de hand van 

richtsnoeren die de Commissie ontwikkelt 

op basis van het klimaatscenario met een 

temperatuurstijging van 1,5 graad Celsius 

binnen sectorale decarbonisatietrajecten. 

Or. en 

 

 


