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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Commissievoorstel

In het Financieel Reglement worden de beginselen en procedures inzake de vaststelling en de 
uitvoering van de EU-begroting en de controle van de EU-fondsen vastgesteld. Met de 
voorgestelde herziening beoogt de Commissie tot eenvoudigere en flexibelere regels te komen 
die ertoe zullen bijdragen dat de uitgaven en de impact van het huidige MFK, dat tot 2020 
loopt, worden geoptimaliseerd. De herziening behelst onder meer vergaande wijzigingen in de 
algemene financiële regels (deel 1 van het voorstel) en corresponderende wijzigingen in de 
regels voor de sectorale fondsen (deel 2). Met het voorstel worden ook een aantal specifieke 
bepalingen gewijzigd in de basisbesluiten van de financieringsprogramma's van de EU, met 
name de Europese structuur- en investeringsfondsen. 

Wat vervoer betreft, wordt met het voorstel de blendingaanpak in de Connecting Europe 
Facility (CEF) gevoegd en voorzien in de corresponderende generieke regels in het Financieel 
Reglement (artikelen 2, 153 en 272). Voor CEF-vervoer wordt met het voorstel ook de 
financiële enveloppe verhoogd die voor CEF-vervoer beschikbaar is, om bijkomende steun te 
verlenen voor TEN-T-projecten (artikel 272/artikel 16 bis, lid 7). Bovendien wordt met een 
amendement over het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling è(EFRO) meer ruimte 
gecreëerd voor investeringssteun voor duurzame toerisme-infrastructuur (artikel 264). 

CEF-blendingfaciliteiten zijn bedoeld om de effectiviteit van de EU-financiering te vergroten 
voor projecten van gemeenschappelijk belang van het trans-Europese vervoersnetwerk, door 
i) bijkomende middelen van particuliere investeerders aan te trekken, ii) overheidsmiddelen te 
benutten door CEF-subsidies of financierings-/risicodelingsinstrumenten te combineren met 
financiering van institutionele partners en investeerders, iii) de samenwerking te intensiveren 
op het gebied van de voorbereiding, financiering en indiening van projecten en iv) een 
flexibelere rangschikking mogelijk te maken van projecten in de tijd, bijvoorbeeld met 
betrekking tot financiële gereedheid en rijpheid van een project. 

Blendingfaciliteiten zullen ten uitvoer worden gelegd op indirecte wijze door institutionele 
partners die worden gekozen door de Commissie, bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank 
of nationale stimuleringsbanken (artikel 153). CEF-blendingfaciliteiten kunnen gefinancierd 
worden zowel uit de enveloppes voor subsidies als voor financieringsinstrumenten. Zij 
kunnen projecten ondersteunen zowel met subsidies als met financieringsinstrumenten, 
bijvoorbeeld garanties. Als met een blendingfaciliteit financieringsinstrumenten ten uitvoer 
worden gelegd, moeten de overeenkomsten en investeringen de respectieve regels volgen van 
titel X, die ook van toepassing is voor combinaties met subsidies (artikel 208, lid 2) en een 
voorafgaande evaluatie voorschrijft van de blendingfaciliteit als geheel.  

Met het voorstel worden geen wijzigingen aangebracht in de CEF-prioriteiten voor de 
subsidiabiliteit van projecten die bij een blendingverrichting worden ondersteund. Deze 
blijven dezelfde als in de huidige verordening en de TEN-T-richtsnoeren. Eveneens zal de 
CEF-governance van toepassing zijn, zodat de lidstaten via het CEF-comité over de creatie 
van een blendingfaciliteit worden geraadpleegd en uiteindelijk deze faciliteit, alsmede de 
selectie van de projecten die ermee worden gefinancierd, goedkeuren. De Commissiebesluiten 
hierover zullen worden toegezonden aan het Parlement en de Raad.  
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Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is tevreden met het voorstel, omdat het de instelling van blendingfaciliteiten en 
het gebruik van blendingverrichtingen op een duidelijk leest schoeit, zowel in de CEF als in 
het onderliggende Financieel Reglement. Blending wordt zo in het licht gesteld als nieuw 
instrument dat beschikbaar is in de EU-financiering zowel voor autoriteiten als voor 
investeerders in de lidstaten. Het moet hen verder in staat stellen de beste manier te vinden 
om TEN-T-projecten te ontwikkelen en te financieren door EU-financieringssteun te 
combineren met hun eigen middelen. Zowel gezien de enorme investeringsbehoeften op het 
gebied van vervoersinfrastructuur als de krappe overheidsbudgetten van de lidstaten en de EU 
(die zich opnieuw zullen doen gevoelen in het volgende MFK), is het van cruciaal belang een 
maximale flexibiliteit mogelijk te maken wat het gebruik van de beschikbare EU-middelen 
betreft en ervoor te zorgen dat zij een hefboomeffect creëren door zo veel mogelijk synergie 
na te streven tussen publieke en particuliere middelen op alle niveaus. 

Blending in vervoer moet nog in de praktijk worden onderzocht in het kader van de huidige 
CEF, te beginnen met het werkprogramma 2018 en de ongeveer 1 miljard EUR die dan voor 
CEF-subsidies overblijft. Recente vervoersprojecten, bijvoorbeeld in de haven van Calais, in 
het openbaar vervoer in Riga of in het Green Shipping Guarantee-programma, die gebaseerd 
zijn op een gecombineerde steun van subsidies of schuldinstrumenten van de CEF en 
financiering (inclusief van het EFSI), wijzen op het potentieel van en flexibel 
steunmechanisme. De komende uitnodigingen tot het indienen van voorstellen in het kader 
van de CEF in 2017 zullen al een eerste gelegenheid zijn voor intensievere samenwerking bij 
de indiening van projecten, zij het nog niet in de vorm van blendingfaciliteiten.  Het zou 
bijzonder wenselijk zijn, als blending zou leiden tot vervoers- en mobiliteitsprojecten die een 
uitbreiding en schaalvergroting opleveren van de initiële door de CEF ondersteunde 
infrastructuurinvesteringen. 

Tegen deze achtergrond moet CEF-blending de combinatie mogelijk maken van EU-subsidies 
of -financieringsinstrumenten met institutionele financiering, bijvoorbeeld van de EIB en het 
EFSI, maar ook een ruimere combinatie bevorderen met bijdragen uit de nationale 
begrotingen of van privé-investeerders. De rapporteur stelt daarom voor de geplande waaier 
aan combinaties in overweging 239 en artikel 2 te verduidelijken.

Flexibiliteit van de CEF-blending is ook essentieel om de diversiteit te reflecteren van de 
TEN-T-projectresearch en -behoeften in de lidstaten. Aangezien subsidiabele projecten zullen 
worden (voor)geselecteerd binnen blendingfaciliteiten op basis van hun (financiële) rijpheid, 
is het belangrijk te garanderen dat projecten worden doorgelicht met betrekking tot hun 
kwalitatieve verdienste en niet de facto vooral worden gerangschikt volgens hun financiële 
gereedheid of attractiviteit. De rapporteur suggereert dat de Commissie de nodige criteria 
vaststelt om een transparant en evenwichtig selectieproces op het niveau van de 
uitvoeringspartners te garanderen (CEF-artikel 16 bis, lid 6).          

Vervoer kan als eerste de voordelen van de nieuwe blendingoptie plukken, door een grote 
vraag naar steun in de TEN-T-projectreserves. Nu de investeringen in de energie- en 
telecommunicatienetwerken aantrekken (inclusief mogelijke synergieën met vervoer, 
bijvoorbeeld in alternatieve brandstof of intelligente vervoersinfrastructuur), moeten de 
nieuwe regels blending in alle CEF-sectoren faciliteren. Als projecten van algemeen belang 
ook betrekking hebben op derde landen, mag het gebruik van blendingfaciliteiten niet beperkt 
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zijn tot vervoer, maar moet het ook worden uitgebreid naar alle CEF-sectoren. De rapporteur 
suggereert CEF-artikel 16 bis, lid 7, in deze zin te wijzigen. 

Tot slot steunt de rapporteur ten volle de verhoging van de financiële enveloppe voor CEF-
vervoer tot 80-95 % (ten opzichte van 80 tot 85 % nu) van de begroting die al is toegewezen 
tot 2020. Zo worden bijkomende middelen vrijgemaakt die dringend nodig zijn voor de 
ondersteuning van TEN-T-projecten waarvoor alle uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen in het kader van de CEF een overvloed aan voorstellen hebben opgeleverd.
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AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
en de Commissie begrotingscontrole onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De budgettaire grondbeginselen 
moeten worden gehandhaafd. De 
afwijkingen van de grondbeginselen voor 
specifieke terreinen als onderzoek, extern 
optreden en structuurfondsen moeten 
worden herzien en zoveel mogelijk worden 
vereenvoudigd, rekening houdend met hun 
relevantie, hun meerwaarde voor de 
begroting en de lasten die zij voor de 
betrokkenen meebrengen.

(3) De budgettaire grondbeginselen 
moeten worden gehandhaafd. De 
afwijkingen van de grondbeginselen voor 
specifieke terreinen als onderzoek, extern 
optreden en structuurfondsen moeten 
worden herzien en zoveel mogelijk worden 
vereenvoudigd, rekening houdend met hun 
relevantie, hun meerwaarde voor de 
begroting en de lasten die zij voor de 
betrokkenen meebrengen. De 
structuurfondsen moeten kunnen worden 
gebruikt in blendingfaciliteiten om de 
ondersteuning mogelijk te maken van 
projecten met grote Europese meerwaarde 
op het gebied van 
vervoersinfrastructuurproject in alle 
regiocategorieën, inclusief de meest 
ontwikkelde en de overgangsregio's.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De naam en de vestigingsplaats van 
de ontvanger, en het bedrag en de 
bestemming ervan hoeven niet te worden 
bekendgemaakt als daardoor afbreuk zou 
worden gedaan aan de bij het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
beschermde integriteit van de ontvanger of 
zijn commerciële belangen zouden worden 
geschaad.

(22) De naam en de vestigingsplaats van 
de ontvanger, en het bedrag en de 
bestemming ervan hoeven niet te worden 
bekendgemaakt wanneer wordt 
aangetoond dat het risico bestaat dat de 
bekendmaking afbreuk doet aan de bij het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie beschermde integriteit van 
de ontvanger of zijn commerciële belangen 
zouden worden geschaad.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 239

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(239) Om de maatregelen efficiënter te 
maken, kunnen in het kader van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (CEF) een of meerdere 
blendingfaciliteiten worden vastgesteld. 
Dergelijke blendingfaciliteiten moeten 
middelen uittrekken voor 
blendingverrichtingen, hetgeen acties zijn 
die niet-terugvorderbare vormen van steun 
en/of financieringsinstrumenten uit de 
begroting van de Unie, zoals de combinatie
van het eigenvermogensinstrument en het 
financieel schuldinstrument van de CEF,
combineren met financiering van de EIB-
groep (waaronder EIB-financiering in het 
kader van het EFSI), ontwikkelings- of 
andere financiële instellingen en van 
andere investeerders.

(239) Om de maatregelen efficiënter te 
maken, kunnen in het kader van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (CEF) een of meerdere 
blendingfaciliteiten worden vastgesteld. 
Dergelijke blendingfaciliteiten moeten 
middelen uittrekken voor 
blendingverrichtingen, hetgeen acties zijn 
die niet-terugvorderbare vormen van steun 
(zoals steun uit de begrotingen van de 
lidstaten, CEF-subsidies en de Europese 
Structuur- en Investeringsfondsen) en/of 
financieringsinstrumenten uit de begroting 
van de Unie (zoals combinaties van het 
eigenvermogensinstrument en het 
financieel schuldinstrument van de CEF)
combineren met financiering van de EIB-
groep (waaronder EIB-financiering in het 
kader van het EFSI), nationale 
stimuleringsbanken, ontwikkelings- of 
andere financiële instellingen en van 
andere investeerders, inclusief particuliere 
financiële steun, zowel in de vorm van 
directe als van indirecte financiële 
bijdragen (inclusief via constructies met 
publiek-private partnerschappen). 

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Recital 240

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(240) Een blendingfaciliteit in het kader 
van de CEF moet erop gericht zijn het 
multiplicatoreffect van de uitgaven van de 
Unie te versterken door bijkomende 
middelen van particuliere investeerders aan 
te trekken. Daarnaast moet deze ervoor 

(240) CEF-blendingfaciliteiten moeten
erop gericht zijn het multiplicatoreffect van 
de uitgaven van de Unie te versterken door 
bijkomende middelen van particuliere 
investeerders aan te trekken. Daarnaast 
moeten deze ervoor zorgen dat de 
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zorgen dat de ondersteunde acties 
economisch en financieel levensvatbaar
worden.

ondersteunde acties economisch en 
financieel levensvatbaar worden en moeten 
zij bijdragen aan de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Unie op het 
gebied van het halen van de tijdens de 
klimaatconferentie van Parijs (COP 21) 
bepaalde streefdoelen, banencreatie en 
grensoverschrijdende connectiviteit.
Wanneer de CEF en het EFSI beide 
worden gebruikt voor het financieren van 
acties, moet de Rekenkamer een 
beoordeling uitvoeren om na te gaan of 
deze acties bijdragen tot het 
verwezenlijken van de genoemde 
doelstellingen van de Unie.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 240 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(240 bis) De financiering van het 
garantiefonds van de EIB in het kader 
van het EFSI komt van de begroting van 
de Unie. Bijgevolg moet de EIB 
systematisch de dekking van het eerste 
verlies kunnen garanderen in de 
blendingfaciliteiten voor verrichtingen die 
reeds door de begroting van de Unie 
worden ondersteund (CEF, EFSI enz.), 
om de additionaliteit en deelname van 
particuliere mede-investeerders in het 
kader van CEF-blendingfaciliteiten 
mogelijk te maken en te bevorderen. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 241

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(241) Om de uitvoering van projecten 
met de grootste meerwaarde voor het 
trans-Europese vervoersnet te 

Schrappen
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ondersteunen, namelijk projecten in 
verband met de kernnetwerkcorridors, 
grensoverschrijdende projecten en 
projecten in verband met de andere delen 
van het kernnetwerk, moet worden 
toegestaan dat bij het gebruik van het 
meerjarige werkprogramma flexibiliteit 
tot 95 % van de in Verordening (EU) nr. 
1316/2013 vermelde financiële middelen 
wordt bereikt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 241 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(241 bis) Om de tenuitvoerlegging van 
projecten ter voltooiing van het trans-
Europese vervoersnet voort te zetten, is 
het nodig dat de bedragen van het 
volgende MFK voor de vervoerssector niet 
minder bedragen dan 2,5%.  

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 241 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(241 ter) De governance van 
blendingfaciliteiten moet gebaseerd zijn 
op een voorafgaande evaluatie 
overeenkomstig het Financieel Reglement 
en er rekening bij worden gehouden met 
de lessen die getrokken zijn uit de 
tenuitvoerlegging van de blendingoproep 
van de CEF in het op 20 januari 20171 bis

gepubliceerde meerjarenwerkprogamma 
2017 van de CEF. CEF-
blendingfaciliteiten moeten worden 
vastgesteld in de meerjaren- en/of 
jaarlijkse werkprogramma's die worden 
goedgekeurd op grond van de artikelen 17 
en 25 van Verordening (EU) nr. 
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1316/2013 van het Europees parlement en 
de Raad1 ter. De Commissie moet zorgen 
voor transparante en tijdige 
verslaglegging bij het Europees 
Parlement en de Raad over de 
tenuitvoerlegging van elke 
blendingfaciliteit.

________________

1 bis Commission Implementation Decision 
of 20 January 2017 amending 
Commission Implementation Decision 
C(2014)1921 establishing a Multi-Annual 
Work Programme 2014-2020 for financial 
assistance in the field of Connecting 
Europe Facility (CEF) - Transport sector
C(2017)0164.

1 ter Verordening (EU) nr. 1316/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 
680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 
van 20.12.2013, blz. 129).

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 241 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(241 quater) (239 ter) Met de CEF-
blendingfaciliteiten wordt beoogd één 
aanvraag te faciliteren en te stroomlijnen 
voor alle vormen van steun, inclusief EU-
subsidies van de CEF en financiering 
door de privésector. De 
blendingfaciliteiten moeten erop gericht 
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zijn het aanvraagproces voor 
projectpromotoren te optimaliseren, door 
te zorgen voor één evaluatieproces, uit 
technisch en uit financieel oogpunt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 241 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(241 quinquies) CEF-
blendingfaciliteiten moeten de flexibiliteit 
vergroten met betrekking tot de termijnen 
voor de indiening van projecten, waarbij 
het proces van projectidentificatie en -
financiering wordt vereenvoudigd en 
gestroomlijnd. Zij moeten ook de 
betrokkenheid en toegewijdheid van de 
betrokken financiële instellingen 
vergroten en het risico verkleinen dat 
projecten waarvoor subsidies zijn 
vastgelegd, geen financiële afsluiting 
krijgen en dus geen betalingen 
ontvangen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 241 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(241 sexies) De CEF-
blendingfaciliteiten moeten leiden tot 
verbetering van de coördinatie, de 
uitwisseling van informatie en de 
samenwerking tussen de lidstaten, de 
Commissie, de EIB, de nationale 
stimuleringsbanken en particuliere 
investeerders, teneinde een gezonde 
stroom aan projecten te genereren en te 
ondersteunen die de verwezenlijking van 
de CEF-beleidsdoelstellingen beogen.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "blendingverrichting": een binnen 
een blendingfaciliteit uitgevoerde actie die 
niet-terugbetaalbare steunvormen en/of 
financieringsinstrumenten uit de EU-
begroting combineert met 
financieringsinstrumenten voor 
ontwikkeling of van andere openbare 
financiële instellingen alsook van 
commerciële financiële instellingen en 
investeerders. Blendingverrichtingen 
kunnen ook de voorbereidingen behelzen 
die leiden tot mogelijke investeringen door 
financiële instellingen;

6. "blendingverrichting": een binnen 
een blendingfaciliteit uitgevoerde actie die 
niet-terugbetaalbare steunvormen en/of 
financieringsinstrumenten uit de EU-
begroting combineert met 
financieringsinstrumenten voor 
ontwikkeling of van andere openbare 
financiële instellingen alsook van 
commerciële financiële instellingen en 
investeerders, niettegenstaande de regel 
die is opgenomen in artikel 201, lid 4, 
waarin wordt bepaald dat alleen 
publiekrechtelijke organen of organen 
met een taak op het gebied van de 
openbare dienstverlening mogen worden 
belast met de uitvoering van de begroting 
van de Unie. Blendingverrichtingen 
kunnen ook de voorbereidingen behelzen 
die leiden tot mogelijke investeringen door 
financiële instellingen;

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. "blendingfaciliteit": een faciliteit 
opgericht als kader voor samenwerking 
tussen de Commissie en instellingen voor 
ontwikkelingsfinanciering of andere 
openbare financiële instellingen alsook 
commerciële financiële instellingen en 
investeerders, gericht op het 
verwezenlijken van bepaalde prioritaire 
doelstellingen en beleid van de Unie met 
gebruikmaking van blendingverrichtingen 
en andere individuele acties;

7. "blendingfaciliteit": een faciliteit 
opgericht als kader voor samenwerking 
tussen de Commissie en instellingen voor 
ontwikkelingsfinanciering of andere 
openbare financiële instellingen alsook 
commerciële financiële instellingen en 
investeerders, gericht op het 
verwezenlijken van bepaalde prioritaire 
doelstellingen en beleid van de Unie met 
gebruikmaking van blendingverrichtingen 
en andere individuele acties, zonder te 
leiden tot de privatisering van winsten of 
de socialisering van verliezen, 
niettegenstaande de regel die is 
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opgenomen in artikel 201, lid 4, waarin 
wordt bepaald dat alleen 
publiekrechtelijke organen of organen 
met een taak op het gebied van de 
openbare dienstverlening mogen worden 
belast met de uitvoering van de begroting 
van de Unie;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 272 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1316/2013
Artikel 15 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In artikel 15, lid 1, wordt het
volgende punt ingevoegd:

‘b bis) bij te dragen aan een 
minimalisering van de externe kosten, met 
inbegrip van de externe kosten die het 
gevolg zijn van klimaatverandering en 
ongevallen;’

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 272 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1316/2013
Artikel 16 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De totale bijdrage uit de algemene 
begroting van de Unie voor de CEF-
blendingfaciliteiten bedraagt ten hoogste 
10 % van de in artikel 5, lid 1, bedoelde 
totale financiële middelen van de CEF.

3. De totale bijdrage uit de algemene 
begroting van de Unie voor de CEF-
blendingfaciliteiten en de financiële 
instrumenten voorzien in artikel 14, lid 2, 
bedragen samen genomen ten hoogste 10 
% van de in artikel 5, lid 1, bedoelde totale 
financiële middelen van de CEF.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 272 – alinea 1 – punt 1
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Verordening (EU) nr. 1316/2013
Artikel 16 bis – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de 10 % van de in artikel 5, lid 1, 
bedoelde totale financiële middelen van de 
CEF niet volledig voor CEF-
blendingfaciliteiten en/of 
financieringsinstrumenten wordt 
gebruikt, wordt het resterende bedrag 
beschikbaar gemaakt voor en herverdeeld 
naar de in artikel 5, lid 1, bedoelde totale 
financiële middelen van de CEF.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 272 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1316/2013
Artikel 16 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Steun die in het kader van de CEF-
blendingfaciliteit wordt verleend in de 
vorm van subsidies voldoet aan de in 
artikel 7 vastgestelde voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor financiële 
bijstand. Het bedrag van de financiële 
bijstand die via een CEF-blendingfaciliteit 
aan de blendingverrichtingen moet worden 
toegekend, wordt gemoduleerd op basis 
van een kosten-batenanalyse en het streven 
naar een maximaal hefboomeffect van de 
financiering van de Unie.

4. Steun die in het kader van de CEF-
blendingfaciliteit wordt verleend in de 
vorm van subsidies en 
financieringsinstrumenten voldoet aan de 
in artikel 7 vastgestelde voorwaarden om 
in aanmerking te komen voor financiële 
bijstand. Het bedrag van de financiële 
bijstand die via een CEF-blendingfaciliteit 
aan de blendingverrichtingen moet worden 
toegekend, wordt gemoduleerd op basis 
van een kosten-batenanalyse, de 
beschikbaarheid van middelen op de 
Uniebegroting en het streven naar een 
maximaal hefboomeffect van de 
financiering van de Unie. Een toegekende 
subsidie overtreft niet de 
financieringspercentages waarin is 
voorzien in artikel 1. 

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 272 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1316/2013
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Artikel 16 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie onderzoekt samen 
met de EIB de mogelijkheid dat de EIB 
systematisch de dekking van het eerste 
verlies in de blendingfaciliteiten 
garandeert, om de additionaliteit en 
deelname van particuliere mede-
investeerders in de vervoerssector 
mogelijk te maken en te bevorderen. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 272 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1316/2013
Artikel 16 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Unie, de lidstaten en andere 
investeerders kunnen bijdragen aan de 
CEF-blendingfaciliteiten, op voorwaarde 
dat de Commissie instemt met de 
subsidiabiliteitscriteria van 
blendingverrichtingen en/of de 
investeringsstrategie van de faciliteit, die in 
voorkomend geval vereist is vanwege de 
aanvullende bijdrage. Die aanvullende 
middelen worden door de Commissie 
uitgevoerd overeenkomstig lid 2.

5. De Unie, de lidstaten en andere 
investeerders kunnen bijdragen aan de 
CEF-blendingfaciliteiten, op voorwaarde 
dat de Commissie instemt met de 
subsidiabiliteitscriteria van 
blendingverrichtingen en/of de 
investeringsstrategie van de faciliteit, die in 
voorkomend geval vereist is vanwege de 
aanvullende bijdrage en om te voldoen aan 
de vereisten van deze verordening bij de 
uitvoering van projecten van 
gemeenschappelijk belang. Die 
aanvullende middelen worden door de 
Commissie uitgevoerd overeenkomstig lid 
2.

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 
26 gedelegeerde handelingen vast om deze 
verordening aan te vullen met de bepaling 
van gedetailleerde regels en voorwaarden 
voor de in de eerste alinea bedoelde 
criteria die in voorkomend geval vereist 
zijn voor de bijdragen van lidstaten of 
andere investeerders.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 272 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1316/2013
Artikel 16 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘6. Blendingverrichtingen die via een 
CEF-blendingfaciliteit worden 
ondersteund, worden geselecteerd op basis 
van rijpheid; hierbij moet worden gestreefd 
naar sectorale diversificatie 
overeenkomstig de artikelen 3 en 4, en naar 
een geografisch evenwicht tussen de 
lidstaten. Zij dienen:

‘6. Blendingverrichtingen die via een 
CEF-blendingfaciliteit worden 
ondersteund, worden geselecteerd op basis 
van rijpheid, rekening houdend met een 
reeks minimumcriteria.  De Commissie 
stelt overeenkomstig artikel 26 
gedelegeerde handelingen vast om deze 
criteria vast te stellen; hierbij moet worden 
gestreefd naar sectorale diversificatie 
overeenkomstig de artikelen 3 en 4, en naar 
een geografisch evenwicht tussen de 
lidstaten. Zij dienen:

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 272 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 1316/2013
Artikel 16 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘7. Blendingverrichtingen in derde 
landen kunnen worden ondersteund 
middels een CEF-vervoer-
blendingfaciliteit indien die verrichtingen 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
een project van algemeen belang."

‘7. Blendingverrichtingen in derde 
landen kunnen worden ondersteund 
middels een CEF-blendingfaciliteit indien 
die verrichtingen noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van een project van algemeen 
belang."

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 272 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1316/2013
Artikel 17 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. In artikel 17, lid 3, wordt de tweede 
alinea vervangen door:

Schrappen

"De desbetreffende financiële middelen 
bedragen 80 tot 95 % van de in artikel 5,
lid 1, onder a), vermelde 
begrotingsmiddelen."
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