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7.12.2018 A8-0409/55 

Amendement  55 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez, 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De Connecting Europe Facility 

(CEF, "het programma") heeft tot doel de 

investeringen in trans-Europese netwerken 

te versnellen en via een hefboomeffect 

financiële middelen uit de publieke en 

particuliere sector aan te trekken; tegelijk 

moet de CEF meer rechtszekerheid bieden 

en het beginsel van technologische 

neutraliteit in acht nemen. Het 

programma moet ervoor zorgen dat 

synergieën tussen de vervoers-, energie- en 

digitale sector optimaal worden benut, 

waardoor het EU-optreden meer effect 

sorteert en de uitvoeringskosten kunnen 

worden geoptimaliseerd. 

(2) De Connecting Europe Facility (CEF, 

"het programma") heeft tot doel de 

investeringen in trans-Europese netwerken 

te versnellen en via een hefboomeffect 

financiële middelen uit de publieke en 

particuliere sector aan te trekken; tegelijk 

moet de CEF meer rechtszekerheid bieden. 

Het programma moet ervoor zorgen dat 

synergieën tussen de vervoers-, energie- en 

digitale sector optimaal worden benut, 

waardoor het EU-optreden meer effect 

sorteert en de uitvoeringskosten kunnen 

worden geoptimaliseerd. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/56 

Amendement  56 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

klimaatdoelstellingen3. 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 

(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 17 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 

klimaatdoelstellingen. Acties in het kader 

van dit programma moeten ertoe bijdragen 

dat ten minste 70 % van de begroting van 

het programma wordt besteed aan 

klimaatdoelstellingen, onder meer op basis 

van de volgende Rio-indicatoren: i) 100 % 

voor uitgaven met betrekking tot 
spoorweginfrastructuur, 

nulemissiemobiliteit, koolstofvrij 

stadsvervoer, transport en opslag van 

elektriciteit, energie-efficiëntie, slimme 

netwerken en hernieuwbare energie; 

ii) 40 % voor duurzame binnenvaart, 

multimodaal vervoer en los- en 

laadinfrastructuur, en hernieuwbare 

waterstof indien dit in overeenstemming is 

met de klimaatdoelstellingen en een 
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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 

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. 

aantoonbare transitie naar andere dan 

fossiele brandstoffen creëert. 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 

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. 

Conform de doelstellingen en de 

toezeggingen van de Unie om de gevolgen 

van de klimaatverandering te 

verminderen, spoort het programma de 

modaliteitsverschuiving naar duurzamere 

vervoerswijzen, zoals vervoer per spoor, 

schoon stadsvervoer, vervoer over water 

en binnenwateren aan. 

_____________________ ____________________ 

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

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Amendement  57 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Met het oog op de verwezenlijking van 

de in de TEN-T-richtsnoeren vastgestelde 

doelstellingen moet prioriteit worden 

gegeven aan steun voor 

grensoverschrijdende verbindingen en 

missing links en moet, indien van 

toepassing, worden gewaarborgd dat de 

gefinancierde acties consistent zijn met de 

werkplannen voor de corridors die zijn 

vastgesteld op grond van artikel 47 van 

Verordening (EU) nr. 1315/2013 en met de 

algemene ontwikkeling van het netwerk op 

het gebied van prestaties en 

interoperabiliteit. 

(8) Met het oog op de verwezenlijking van 

de in de TEN-T-richtsnoeren vastgestelde 

doelstellingen moet prioriteit worden 

gegeven aan steun voor 

grensoverschrijdende verbindingen en 

missing links en moet, indien van 

toepassing, worden gewaarborgd dat de 

gefinancierde acties consistent zijn met de 

werkplannen voor de corridors die zijn 

vastgesteld op grond van artikel 47 van 

Verordening (EU) nr. 1315/2013 en met de 

algemene ontwikkeling van het netwerk op 

het gebied van prestaties en 

interoperabiliteit, waaronder die met 

betrekking tot Europese fietspaden. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Amendement  58 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní 

Riada, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

Unie9, werd er in het actieplan voor 

militaire mobiliteit dat de Commissie en 

de hoge vertegenwoordiger van de Unie 

voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid10 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 

Schrappen 
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gedefinieerd in het kader van het 

actieplan. 

______________  

9 JOIN(2017) 41.  

10 JOIN(2018) 5.  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/59 

Amendement  59 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) In Verordening (EU) XXX 

(herschikking governance van de energie-

unie) wordt de nadruk gelegd op het 

beginsel "energie-efficiëntie eerst", wat 

betekent dat, voordat er besluiten worden 

genomen over energieplanning, -beleid en 

-investeringen, moet worden nagegaan of 

kostenefficiënte en technisch, economisch 

en ecologisch verantwoorde alternatieve 

energie-efficiëntiemaatregelen een 

volwaardig of gedeeltelijk alternatief 

kunnen vormen voor de voorgenomen 

plannings-, beleids- en 

investeringsmaatregelen, zonder afbreuk 

te doen aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de respectieve 

besluiten. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Amendement  60 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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"13 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 

(20) Innovatieve 

infrastructuurtechnologieën die het pad 

effenen voor een transitie naar duurzame 

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"13 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 op 

elektriciteitsinterconnecties, 

elektriciteitsopslag en slimme netwerken 

moet liggen. 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 duurzame 
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ernaar streven via het programma meer 

projecten voor grensoverschrijdende 

slimme netwerken, innovatieve opslag en 

CO2-transport te financieren. 

koolstofarme economie. De Commissie 

moet ernaar streven via het programma 

meer projecten voor grensoverschrijdende 

slimme netwerken en innovatieve opslag te 

financieren. 

_________________ ________________ 

13 COM(2017) 718. 13 COM(2017) 718. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/61 

Amendement  61 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

Schrappen 
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worden gewaarborgd met energie- en 

klimaatplannen van de Unie en de 

lidstaten. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Amendement  62 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter n 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(n) "studies": activiteiten die nodig zijn ter 

voorbereiding van de uitvoering van 

projecten, zoals voorbereidende studies, 

het in kaart brengen, haalbaarheidsstudies, 

evaluatie- en validatiestudies, ook in de 

vorm van software, en andere technische 

ondersteuningsmaatregelen, met inbegrip 

van aan de werkzaamheden voorafgaande 

activiteiten die nodig zijn om een project te 

definiëren en te ontwikkelen en de 

besluiten te nemen inzake de financiering 

ervan, zoals verkenning ter plaatse en de 

voorbereiding van het financieringspakket; 

(n) "studies": activiteiten die nodig zijn ter 

voorbereiding van de uitvoering van 

projecten, zoals voorbereidende studies, 

het in kaart brengen, haalbaarheidsstudies, 

evaluatie- en validatiestudies, ook in de 

vorm van software, en andere technische 

ondersteuningsmaatregelen, met inbegrip 

van aan de werkzaamheden voorafgaande 

activiteiten die nodig zijn om een project te 

definiëren en te ontwikkelen en de 

besluiten te nemen inzake de financiering 

ervan, zoals verkenning ter plaatse en de 

voorbereiding van het financieringspakket, 

milieu-effectbeoordelingen, strategische 

milieubeoordelingen en studies naar de 

toegankelijkheid voor personen met 

beperkte mobiliteit; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/63 

Amendement  63 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 trans-Europese 

vervoers-, energie- en digitale netwerken 

en het faciliteren van grensoverschrijdende 

samenwerking op het gebied van 

hernieuwbare energie en energie-

efficiëntie, om bij te dragen tot de 

langetermijnverbintenissen op het gebied 

van decarbonisatie en tot duurzame en 

inclusieve groei en om de territoriale, 

sociale en economische samenhang te 

consolideren, met volledige nadruk op de 

voordelen van synergieën tussen de 

vervoers-, de energie- en de digitale 

sector. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/64 

Amendement  64 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Joao Ferreira, Miguel Viegas, Joao Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

 


