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Amendement 1
Mario Furore

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. neemt kennis van de door de 
Commissie op het gebied van vervoer 
voorgestelde ontwerpbegroting; betreurt de 
willekeurige bezuinigingen waarop de 
Raad heeft aangedrongen;

1. neemt kennis van de door de 
Commissie op het gebied van vervoer 
voorgestelde ontwerpbegroting; betreurt de 
willekeurige bezuinigingen waarop de 
Raad heeft aangedrongen, aangezien deze 
niet zijn gebaseerd op een concrete 
analyse van de behoeften; acht het 
noodzakelijk dat de bezuinigingen 
gepaard gaan met een uitgaventoetsing 
om verspilling te voorkomen en om te 
verhinderen dat projecten worden 
gefinancierd die geen echte economische, 
ecologische en sociale meerwaarde 
hebben;

Or. it

Amendement 2
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal, Dominique Riquet, Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. neemt kennis van de door de 
Commissie op het gebied van vervoer 
voorgestelde ontwerpbegroting; betreurt de 
willekeurige bezuinigingen waarop de 
Raad heeft aangedrongen;

1. neemt kennis van de door de 
Commissie op het gebied van vervoer 
voorgestelde ontwerpbegroting; betreurt de 
willekeurige bezuinigingen waarop de 
Raad heeft aangedrongen; dringt aan op de 
vaststelling van een ambitieuze begroting 
voor de vervoerssector in de EU, om 
tegemoet te kunnen komen aan nieuwe 
uitdagingen en recht te doen aan de 
huidige politieke prioriteiten op het gebied 
van het vervoersbeleid van de EU;

Or. en
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Amendement 3
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. neemt kennis van de door de 
Commissie op het gebied van vervoer 
voorgestelde ontwerpbegroting; betreurt de 
willekeurige bezuinigingen waarop de 
Raad heeft aangedrongen;

1. neemt kennis van de door de 
Commissie op het gebied van vervoer 
voorgestelde ontwerpbegroting; dringt 
erop aan dat het aandeel van de voor de 
Connecting Europe Facility (CEF) 
gereserveerde middelen behouden blijft 
bij de toewijzing van de beschikbare 
middelen voor vervoer;

Or. it

Amendement 4
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat volgens een 
advies van de Rekenkamer de kosten ten 
laste van de EU-begroting kunnen worden 
verminderd door de werkzaamheden van 
het Europees Spoorwegbureau (ERA) op 
één plaats te centraliseren;

Or. it

Amendement 5
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. is van oordeel dat de tijd rijp is 
voor een fundamentelere hervorming van 
de vervoersfinanciering van de EU 
teneinde tegen 2050 een vervoerssector 
zonder vervuilende emissies te 
verwezenlijken en de volledige naleving 
van de Overeenkomst van Parijs te 
waarborgen;

2. is van oordeel dat de tijd rijp is 
voor een fundamentelere hervorming van 
de vervoersfinanciering van de EU 
teneinde tegen 2050 een vervoerssector 
zonder vervuilende emissies te 
verwezenlijken en de volledige naleving 
van de Overeenkomst van Parijs te 
waarborgen; benadrukt dat het daarom 
van het grootste belang is te zorgen voor 
een hoog financieringsniveau en een 
resultaatgericht en doeltreffend gebruik 
van de middelen voor de 
vervoersportefeuille, programma's en 
gemeenschappelijke ondernemingen van 
Horizon 2020, teneinde deze 
doelstellingen te verwezenlijken; 
benadrukt het belang van projecten en 
programma's op het gebied van 
decarbonisatie en digitalisering, verzoekt 
om afdoende financiering hiervoor en 
dringt erop aan hier prioriteit aan te 
verlenen; verzoekt de Commissie met klem 
om de digitalisering in de logistieke sector 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 6
Elena Kountoura

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de tijd rijp is 
voor een fundamentelere hervorming van 
de vervoersfinanciering van de EU 
teneinde tegen 2050 een vervoerssector 
zonder vervuilende emissies te 
verwezenlijken en de volledige naleving 
van de Overeenkomst van Parijs te 
waarborgen;

2. is van oordeel dat de tijd rijp is 
voor een fundamentelere hervorming van 
de vervoersfinanciering van de EU 
teneinde tegen 2050 een vervoerssector 
zonder vervuilende emissies te 
verwezenlijken en de volledige naleving 
van de Overeenkomst van Parijs te 
waarborgen; gelooft dat bij deze 
hervorming volledig rekening moet 
worden gehouden met de behoeften van 
kwetsbare sociale groepen en regio's, 
zodat de transitie op een rechtvaardige en 
inclusieve manier plaatsvindt.
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Or. el

Amendement 7
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de tijd rijp is 
voor een fundamentelere hervorming van 
de vervoersfinanciering van de EU 
teneinde tegen 2050 een vervoerssector 
zonder vervuilende emissies te 
verwezenlijken en de volledige naleving 
van de Overeenkomst van Parijs te 
waarborgen;

2. is van oordeel dat de tijd rijp is 
voor een fundamentelere hervorming van 
de vervoersfinanciering van de EU 
teneinde tegen 2050 een vervoerssector 
zonder vervuilende emissies te 
verwezenlijken en de volledige naleving 
van de Overeenkomst van Parijs te 
waarborgen; benadrukt dat de 
financiering een verbeterde connectiviteit 
en efficiëntie van het vervoer moet 
waarborgen;

Or. ro

Amendement 8
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de tijd rijp is 
voor een fundamentelere hervorming van 
de vervoersfinanciering van de EU 
teneinde tegen 2050 een vervoerssector 
zonder vervuilende emissies te 
verwezenlijken en de volledige naleving 
van de Overeenkomst van Parijs te 
waarborgen;

2. is van oordeel dat de tijd rijp is 
voor een fundamentelere hervorming van 
de vervoersfinanciering van de EU 
teneinde een duurzame en efficiënte 
vervoerssector tot stand te brengen en 
daarbij de veiligheid van de infrastructuur 
te waarborgen, de sociale dimensie van de 
werknemers te beschermen en de lasten 
voor het bedrijfsleven door digitalisering 
en technologische innovatie te 
verminderen;

Or. it
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Amendement 9
Giuseppe Ferrandino

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de tijd rijp is 
voor een fundamentelere hervorming van 
de vervoersfinanciering van de EU 
teneinde tegen 2050 een vervoerssector 
zonder vervuilende emissies te 
verwezenlijken en de volledige naleving 
van de Overeenkomst van Parijs te 
waarborgen;

2. is van oordeel dat de tijd rijp is 
voor een fundamentelere hervorming van 
de vervoersfinanciering van de EU 
teneinde tegen 2050 een vervoerssector 
zonder vervuilende emissies te 
verwezenlijken en de volledige naleving 
van de Overeenkomst van Parijs en van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling te waarborgen;

Or. it

Amendement 10
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is bezorgd over de toenemende 
centralisatie van bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden bij de 
agentschappen op het gebied van vervoer, 
die kan leiden tot hogere kosten ten laste 
van de EU-begroting;

Or. it

Amendement 11
Andrey Novakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het vervoerbeleid van 
de EU van essentieel belang is voor 

3. benadrukt dat het vervoerbeleid van 
de EU van essentieel belang is voor 
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economische, sociale en 
milieuduurzaamheid en daarom veeleer 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
kwaliteit en duurzaamheid van projecten 
dan aan de kwantiteit of omvang ervan;

economische, sociale en 
milieuduurzaamheid en daarom veeleer 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
kwaliteit en duurzaamheid van projecten 
dan aan de kwantiteit of omvang ervan; 
wijst erop dat de terugtrekking van het VK 
uit de EU ernstige gevolgen zou hebben 
voor de grensoverschrijdende activiteiten 
van wegtransporteurs; verzoekt de 
Commissie daarom een pakket van 
compenserende maatregelen te 
presenteren, ter bescherming van deze 
sector;

Or. en

Amendement 12
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het vervoerbeleid van 
de EU van essentieel belang is voor 
economische, sociale en 
milieuduurzaamheid en daarom veeleer 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
kwaliteit en duurzaamheid van projecten 
dan aan de kwantiteit of omvang ervan;

3. benadrukt dat het vervoerbeleid van 
de EU van essentieel belang is voor 
economische, sociale en 
milieuduurzaamheid en daarom veeleer 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
kwaliteit en duurzaamheid van projecten 
dan aan de kwantiteit of omvang ervan; 
benadrukt dat voor het vervoersbeleid van 
de EU passende en toereikende 
financiering beschikbaar moet zijn 
teneinde de groei, de werkgelegenheid en 
het concurrentievermogen in Europa te 
waarborgen, en ervoor te zorgen dat er 
meer kan worden geïnvesteerd in 
onderzoek en innovatie en in sociale en 
territoriale samenhang;

Or. en

Amendement 13
Dominique Riquet
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het vervoerbeleid van 
de EU van essentieel belang is voor 
economische, sociale en 
milieuduurzaamheid en daarom veeleer 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
kwaliteit en duurzaamheid van projecten 
dan aan de kwantiteit of omvang ervan;

3. benadrukt dat het vervoerbeleid van 
de EU van essentieel belang is voor 
economische, sociale en 
milieuduurzaamheid en daarom veeleer 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
kwaliteit en duurzaamheid van projecten 
dan aan de kwantiteit of omvang ervan; 
benadrukt dat dwarsverbanden tussen 
beleid, financiering en administratieve 
procedures ontwikkeld moeten worden, 
om een grotere doeltreffendheid bij 
belangrijke infrastructuurprojecten te 
bereiken;

Or. en

Amendement 14
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het vervoerbeleid van 
de EU van essentieel belang is voor 
economische, sociale en 
milieuduurzaamheid en daarom veeleer 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
kwaliteit en duurzaamheid van projecten 
dan aan de kwantiteit of omvang ervan;

3. benadrukt dat het vervoerbeleid van 
de EU van essentieel belang is voor 
economische, sociale en 
milieuduurzaamheid en daarom veeleer 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
kwaliteit en duurzaamheid van projecten 
dan aan de kwantiteit of omvang ervan; 
benadrukt dat het vervoersbeleid ook 
gericht moet zijn op het aanleggen van 
vervoersverbindingen met afgelegen 
geografische gebieden;

Or. ro

Amendement 15
Giuseppe Ferrandino

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het vervoerbeleid van 
de EU van essentieel belang is voor 
economische, sociale en 
milieuduurzaamheid en daarom veeleer 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
kwaliteit en duurzaamheid van projecten 
dan aan de kwantiteit of omvang ervan;

3. benadrukt dat het vervoerbeleid van 
de EU van essentieel belang is voor 
economische, sociale en 
milieuduurzaamheid en daarom veeleer 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
kwaliteit, aan het nut van de projecten 
voor burgers en bedrijven, ook in meer 
afgelegen gebieden van de Europese 
Unie, en aan de duurzaamheid van 
projecten dan aan de kwantiteit of omvang 
ervan;

Or. it

Amendement 16
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het vervoerbeleid van 
de EU van essentieel belang is voor 
economische, sociale en 
milieuduurzaamheid en daarom veeleer 
prioriteit moet worden gegeven aan de 
kwaliteit en duurzaamheid van projecten 
dan aan de kwantiteit of omvang ervan;

3. benadrukt dat het vervoerbeleid 
fundamenteel is voor de industriële 
ontwikkeling van de Europese staten en 
van essentieel belang is voor 
economische, sociale en 
milieuduurzaamheid;

Or. it

Amendement 17
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van 
investeringen in infrastructuurprojecten 
die de uitvoering van nieuwe werken en 
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het onderhoud en de veiligheid van de 
bestaande werken garanderen, zowel op 
het kernnetwerk als op het uitgebreide 
netwerk van TEN-T-netwerkcorridors, 
ook om te zorgen voor adequaat 
langeafstandsvervoer en om de lokale 
territoriale connectiviteit en samenhang te 
verbeteren, ook voor de perifere en 
insulaire regio's;

Or. it

Amendement 18
Isabel García Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept de fundamentele rol 
van het vervoersbeleid van de EU bij het 
bevorderen en versterken van de 
territoriale, sociale en economische 
samenhang van de EU en bij het 
waarborgen van de territoriale 
toegankelijkheid en de connectiviteit van 
alle regio's van de Unie, met inbegrip van 
de afgelegen, ultraperifere, insulaire, 
perifere, bergachtige en grensregio's 
evenals de ontvolkte en dunbevolkte 
gebieden;

Or. es

Amendement 19
Daniel Freund

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat binnen het 
vervoersinfrastructuurbeleid van de EU 
gestreefd moet worden naar een sterkere 
samenhang tussen en grotere nadruk op 
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de volgende drie aspecten:
- prioriteit voor de interconnectiviteit 
tussen de corridors en het uitgebreide 
netwerk, en grensoverschrijdende 
verbindingen,
- intermodaliteit als basis voor besluiten 
over projecten, en
- interoperabiliteit als voorwaarde voor 
medefinanciering van vervoersprojecten;

Or. en

Amendement 20
Isabel García Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt hoe belangrijk het is 
slimme, interoperabele, duurzame, 
multimodale, inclusieve, toegankelijke en 
veilige mobiliteit te bevorderen en te 
versterken;

Or. es

Amendement 21
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst andermaal op het feit dat het 
voorlopige akkoord over de verordening tot 
vaststelling van het InvestEU-
programma1een algemene bepaling omvat - 
van toepassing op alle met vervoer verband 
houdende financiering - die ervoor moet 
zorgen dat “projecten die niet stroken met 
de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen niet in aanmerking 

4. wijst andermaal op het feit dat het 
voorlopige akkoord over de verordening tot 
vaststelling van het InvestEU-programma1 
een algemene bepaling omvat - van 
toepassing op alle met vervoer verband 
houdende financiering - die ervoor moet 
zorgen dat “Verrichtingen die niet stroken 
met de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen niet in aanmerking 
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[komen] voor steun uit hoofde van deze 
verordening” en dat alle projecten “worden 
gescreend om na te gaan of ze milieu-, 
klimaat-, en sociale effecten met zich 
meebrengen, en indien dit het geval is, 
worden onderworpen aan een toetsing van 
hun duurzaamheid op het gebied van 
klimaat-, milieu- en sociale effecten”;

[mogen komen] voor steun uit hoofde van 
deze verordening” en dat alle 
“Investeringsprojecten waarvoor met 
name op het gebied van infrastructuur 
substantiële steun van de Unie wordt 
verleend, moeten worden gescreend door 
de uitvoerende partner om na te gaan of ze 
gevolgen hebben voor het milieu, het 
klimaat of de maatschappij, en indien dit 
het geval is, moeten [...] worden 
onderworpen aan een duurzaamheidstoets 
[...]”; herinnert eraan dat het InvestEU-
fonds investeringen moet ondersteunen 
die bijdragen aan een grotere 
economische, territoriale en sociale 
samenhang in de Unie en dat de effecten 
en de meerwaarde van de financiële steun 
van de EU gemaximaliseerd moeten 
worden door zo groot mogelijke 
synergieën te verwezenlijken tussen 
relevante programma's van de Unie op 
gebieden als vervoer, energie en 
digitalisering;

_________________ _________________
1 Wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 18 april 2019 over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees parlement en de Raad tot 
vaststelling van het InvestEU-programma 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)),

1 Wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 18 april 2019 over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees parlement en de Raad tot 
vaststelling van het InvestEU-programma 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)),

Or. en

Amendement 22
Mario Furore

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst andermaal op het feit dat het 
voorlopige akkoord over de verordening tot 
vaststelling van het InvestEU-
programma1een algemene bepaling omvat - 
van toepassing op alle met vervoer verband 
houdende financiering - die ervoor moet 

4. wijst andermaal op het feit dat het 
voorlopige akkoord over de verordening tot 
vaststelling van het InvestEU-programma1 
een algemene bepaling omvat - van 
toepassing op alle met vervoer verband 
houdende financiering - die ervoor moet 
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zorgen dat “projecten die niet stroken met 
de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen niet in aanmerking 
[komen] voor steun uit hoofde van deze 
verordening” en dat alle projecten “worden 
gescreend om na te gaan of ze milieu-, 
klimaat-, en sociale effecten met zich 
meebrengen, en indien dit het geval is, 
worden onderworpen aan een toetsing van 
hun duurzaamheid op het gebied van 
klimaat-, milieu- en sociale effecten”;

zorgen dat “projecten die niet stroken met 
de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen niet in aanmerking 
[komen] voor steun” en dat alle projecten 
“worden gescreend om na te gaan of ze 
milieu-, klimaat-, en sociale effecten met 
zich meebrengen, en indien dit het geval is, 
worden onderworpen aan een toetsing van 
hun duurzaamheid op het gebied van 
klimaat-, milieu- en sociale effecten”; 
benadrukt dat onder de discretionaire 
bevoegdheid van de lidstaat vallende 
overdrachten naar instrumenten als 
InvestEU moeten plaatsvinden binnen de 
categorie van regio's - of binnen het 
grondgebied - waar de middelen vandaan 
komen;

_________________ _________________
1 Wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 18 april 2019 over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees parlement en de Raad tot 
vaststelling van het InvestEU-programma 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)),

1 Wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 18 april 2019 over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het InvestEU-programma 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)).

Or. it

Amendement 23
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst andermaal op het feit dat het 
voorlopige akkoord over de verordening tot 
vaststelling van het InvestEU-
programma1een algemene bepaling omvat - 
van toepassing op alle met vervoer verband 
houdende financiering - die ervoor moet 
zorgen dat “projecten die niet stroken met 
de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen niet in aanmerking 
[komen] voor steun uit hoofde van deze 
verordening” en dat alle projecten 
“worden gescreend om na te gaan of ze 

4. neemt er kennis van dat het 
voorlopige akkoord over de verordening tot 
vaststelling van het InvestEU-programma1 
een algemene bepaling omvat - van 
toepassing op alle met vervoer verband 
houdende financiering - die ervoor moet 
zorgen dat de projecten gescreend worden 
om de milieu-, klimaat- en sociale effecten 
ervan te beoordelen;
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milieu-, klimaat-, en sociale effecten met 
zich meebrengen, en indien dit het geval 
is, worden onderworpen aan een toetsing 
van hun duurzaamheid op het gebied van 
klimaat-, milieu- en sociale effecten”;

_________________ _________________
1 Wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 18 april 2019 over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees parlement en de Raad tot 
vaststelling van het InvestEU-programma 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)),

1 Wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 18 april 2019 over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het InvestEU-programma 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)).

Or. it

Amendement 24
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt hoe belangrijk het is 
grote infrastructuurprojecten die reeds 
van start zijn gegaan te voltooien, met 
inbegrip van grensoverschrijdende 
projecten zoals de hogesnelheidslijn 
Turijn-Lyon en de Brenner-basistunnel; 
wijst er in dit verband nogmaals op dat 
het van belang is dat de werkzaamheden 
zonder verdere vertraging binnen het 
voorziene tijdsbestek worden afgerond;

Or. it

Amendement 25
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, 
Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement
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5. onderstreept dat het, naast de 
sleutelrol ervan bij het uitvoeren van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) en InvestEU, van 
essentieel belang is dat de voor 2020 
geplande herziening van het vervoerbeleid 
van de Europese Investeringsbank (EIB) 
het pad effent voor een ingrijpendere 
herziening van de financiering van het 
vervoer door de EIB; doet een beroep op 
de EIB om tijdig aan het Parlement verslag 
uit te brengen over alle stadia van haar 
herziening van het vervoerbeleid;

5. onderstreept dat het, naast de 
sleutelrol ervan bij het uitvoeren van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) en InvestEU, van 
essentieel belang is dat de voor 2020 
geplande herziening van het vervoerbeleid 
van de Europese Investeringsbank (EIB) 
het pad effent voor een ingrijpendere 
herziening van de financiering van het 
vervoer door de EIB; herinnert eraan dat 
de EIB ongeveer 140 miljard EUR aan 
leningen voor vervoersprojecten in de 
periode 2007-2018 heeft goedgekeurd, 
waarvan zo'n 80 % verband houdt met 
weginfrastructuur [1]; doet een beroep op 
de EIB om tijdig aan het Parlement verslag 
uit te brengen over alle stadia van haar 
herziening van het vervoerbeleid;

[1] Europese Rekenkamer - Audit preview 
“Roads connecting European regions” 
blz.9 -
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/AP19_08/AP_CONNECTING_R
OADS_EN.pdf

Or. en

Amendement 26
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat het, naast de 
sleutelrol ervan bij het uitvoeren van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) en InvestEU, van 
essentieel belang is dat de voor 2020 
geplande herziening van het vervoerbeleid 
van de Europese Investeringsbank (EIB) 
het pad effent voor een ingrijpendere 
herziening van de financiering van het 
vervoer door de EIB; doet een beroep op 
de EIB om tijdig aan het Parlement verslag 
uit te brengen over alle stadia van haar 
herziening van het vervoerbeleid;

5. onderstreept dat het, naast de 
sleutelrol ervan bij het uitvoeren van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) en InvestEU, van 
essentieel belang is dat de voor 2020 
geplande herziening van het vervoerbeleid 
van de Europese Investeringsbank (EIB) 
het pad effent voor een ingrijpendere 
herziening van de financiering van het 
vervoer door de EIB; doet een beroep op 
de EIB om tijdig aan het Parlement verslag 
uit te brengen over alle stadia van haar 
herziening van het vervoerbeleid; 
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benadrukt hoe belangrijk het is 
synergieën tussen verschillende 
financieringsprogramma's te bevorderen, 
evenals het gebruik van subsidies in 
combinatie met andere vormen van 
financiering, om particuliere 
investeringen en kapitaal aan te trekken 
en het gebruik daarvan te stimuleren;

Or. it

Amendement 27
Isabel García Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat de Connecting 
Europe Facility (CEF) fundamenteel is 
om de ontwikkeling te bevorderen van een 
hoogwaardig, duurzaam en onderling 
verbonden trans-Europees netwerk (TEN-
T) op het gebied van infrastructuur voor 
vervoer, energie en digitale diensten; 
herhaalt dat de spoedige voltooiing van 
het TEN-T aanzienlijk zal bijdragen tot de 
sociaal-economische en territoriale 
cohesie van de Unie en tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU om de koolstofuitstoot te 
verminderen; benadrukt dat de CEF van 
essentieel belang is voor investeringen in 
duurzame groei op lange termijn, 
innovatie, cohesie, het 
concurrentievermogen en het scheppen 
van banen in de Unie;

Or. es

Amendement 28
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Dominique Riquet, Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat de uitgaven van 
de Connecting Europe Facility op het 
gebied van vervoer kunnen worden 
verbeterd door het aandeel van de 
financiële middelen ten behoeve van 
emissievrije vervoerswijzen verder te 
verhogen; is ingenomen met de aanpak van 
de Commissie om het herstel van regionale 
grensoverschrijdende 
spoorwegverbindingen die zijn ontmanteld 
of in buiten gebruik zijn gesteld, te 
medefinancieren, en moedigt de lidstaten, 
grensregio’s en de Commissie aan deze 
bottom-upprojecten verder te intensiveren, 
aangezien zij bijdragen tot het heropenen 
van grenzen binnen de Unie waar deze 
grenzen nog steeds bestaan; roept de 
Commissie ertoe op het gereserveerde 
bedrag binnen het CEF-
begrotingsonderdeel voor 
medefinanciering voor de heraanleg van 
ontbrekende regionale spoorverbindingen 
die zijn ontmanteld of buiten gebruik zijn 
gesteld, aanzienlijk te verhogen; is van 
mening dat de verdere elektrificatie van 
spoorweginfrastructuur moet worden 
geïntensiveerd en dat een snellere uitrol 
van het Europees beheersysteem voor het 
spoorverkeer (ERTMS) noodzakelijk is; is 
van oordeel dat in de CEF-begroting tevens 
rekening moet worden gehouden met 
geluidsreducerende maatregelen voor het 
goederenvervoer per spoor om te zorgen 
voor een duurzaam en efficiënt 
vrachtvervoersysteem;

6. is van oordeel dat de uitgaven van 
de Connecting Europe Facility op het 
gebied van vervoer kunnen worden 
verbeterd door het aandeel van de 
financiële middelen ten behoeve van 
emissievrije vervoerswijzen verder te 
verhogen; herinnert eraan dat de CEF een 
uiterst belangrijk en essentieel financieel 
instrument is in de vervoerssector en dat 
bij de planning van de uitgaven op korte 
en lange termijn rekening moet worden 
gehouden met een resultaatgerichte 
aanpak en moet worden gestreefd naar 
een EU-meerwaarde, met name wat 
betreft de ontwikkeling en voltooiing van 
de TEN-V-kernnetwerken en uitgebreide 
netwerken; is ingenomen met de aanpak 
van de Commissie om het herstel van 
regionale grensoverschrijdende 
verbindingen die zijn ontmanteld of in 
buiten gebruik zijn gesteld, te 
medefinancieren, en moedigt de lidstaten, 
grensregio’s en de Commissie aan deze 
bottom-upprojecten verder te intensiveren, 
aangezien zij bijdragen tot het heropenen 
van grenzen binnen de Unie waar deze 
grenzen nog steeds bestaan; roept de 
Commissie ertoe op het gereserveerde 
bedrag binnen het CEF-
begrotingsonderdeel voor 
medefinanciering voor de heraanleg van 
ontbrekende regionale verbindingen die 
zijn ontmanteld of buiten gebruik zijn 
gesteld, aanzienlijk te verhogen; verzoekt 
de Commissie rekening te houden met de 
nog steeds grote verschillen in de 
vervoersinfrastructuur in de EU; is van 
mening dat de verdere elektrificatie van 
spoorweginfrastructuur moet worden 
geïntensiveerd en dat een snellere uitrol 
van het Europees beheersysteem voor het 
spoorverkeer (ERTMS) noodzakelijk is; is 
van oordeel dat in de CEF-begroting tevens 
rekening moet worden gehouden met 
geluidsreducerende maatregelen voor het 
goederenvervoer per spoor om te zorgen 
voor een duurzaam en efficiënt 
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vrachtvervoersysteem;

Or. en

Amendement 29
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat de uitgaven van 
de Connecting Europe Facility op het 
gebied van vervoer kunnen worden 
verbeterd door het aandeel van de 
financiële middelen ten behoeve van 
emissievrije vervoerswijzen verder te 
verhogen; is ingenomen met de aanpak van 
de Commissie om het herstel van regionale 
grensoverschrijdende 
spoorwegverbindingen die zijn ontmanteld 
of in buiten gebruik zijn gesteld, te 
medefinancieren, en moedigt de lidstaten, 
grensregio’s en de Commissie aan deze 
bottom-upprojecten verder te intensiveren, 
aangezien zij bijdragen tot het heropenen 
van grenzen binnen de Unie waar deze 
grenzen nog steeds bestaan; roept de 
Commissie ertoe op het gereserveerde 
bedrag binnen het CEF-
begrotingsonderdeel voor 
medefinanciering voor de heraanleg van 
ontbrekende regionale spoorverbindingen 
die zijn ontmanteld of buiten gebruik zijn 
gesteld, aanzienlijk te verhogen; is van 
mening dat de verdere elektrificatie van 
spoorweginfrastructuur moet worden 
geïntensiveerd en dat een snellere uitrol 
van het Europees beheersysteem voor het 
spoorverkeer (ERTMS) noodzakelijk is; is 
van oordeel dat in de CEF-begroting tevens 
rekening moet worden gehouden met 
geluidsreducerende maatregelen voor het 
goederenvervoer per spoor om te zorgen 
voor een duurzaam en efficiënt 
vrachtvervoersysteem;

6. is van oordeel dat de uitgaven van 
de Connecting Europe Facility op het 
gebied van vervoer kunnen worden 
verbeterd door het aandeel van de 
financiële middelen verder te verhogen; is 
ingenomen met de aanpak van de 
Commissie om het herstel van regionale 
grensoverschrijdende 
spoorwegverbindingen die zijn ontmanteld 
of buiten gebruik zijn gesteld, mee te 
financieren, en moedigt de lidstaten, 
grensregio’s en de Commissie aan deze 
bottom-upprojecten verder te intensiveren; 
roept de Commissie ertoe op het bedrag 
van het CEF-begrotingsonderdeel te 
verhogen; is van mening dat de verdere 
elektrificatie van spoorweginfrastructuur 
moet worden geïntensiveerd en dat een 
snellere uitrol van het Europees 
beheersysteem voor het spoorverkeer 
(ERTMS) noodzakelijk is; is van oordeel 
dat in de CEF-begroting tevens rekening 
moet worden gehouden met 
geluidsreducerende maatregelen voor het 
goederenvervoer per spoor om te zorgen 
voor een duurzaam en efficiënt 
vrachtvervoersysteem; benadrukt hoe 
belangrijk het is 50 % medefinanciering 
toe te staan voor grensoverschrijdende 
projecten;
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Or. it

Amendement 30
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat de uitgaven van 
de Connecting Europe Facility op het 
gebied van vervoer kunnen worden 
verbeterd door het aandeel van de 
financiële middelen ten behoeve van 
emissievrije vervoerswijzen verder te 
verhogen; is ingenomen met de aanpak van 
de Commissie om het herstel van regionale 
grensoverschrijdende 
spoorwegverbindingen die zijn ontmanteld 
of in buiten gebruik zijn gesteld, te 
medefinancieren, en moedigt de lidstaten, 
grensregio’s en de Commissie aan deze 
bottom-upprojecten verder te intensiveren, 
aangezien zij bijdragen tot het heropenen 
van grenzen binnen de Unie waar deze 
grenzen nog steeds bestaan; roept de 
Commissie ertoe op het gereserveerde 
bedrag binnen het CEF-
begrotingsonderdeel voor 
medefinanciering voor de heraanleg van 
ontbrekende regionale spoorverbindingen 
die zijn ontmanteld of buiten gebruik zijn 
gesteld, aanzienlijk te verhogen; is van 
mening dat de verdere elektrificatie van 
spoorweginfrastructuur moet worden 
geïntensiveerd en dat een snellere uitrol 
van het Europees beheersysteem voor het 
spoorverkeer (ERTMS) noodzakelijk is; is 
van oordeel dat in de CEF-begroting tevens 
rekening moet worden gehouden met 
geluidsreducerende maatregelen voor het 
goederenvervoer per spoor om te zorgen 
voor een duurzaam en efficiënt 
vrachtvervoersysteem;

6. is van oordeel dat de uitgaven van 
de Connecting Europe Facility op het 
gebied van vervoer kunnen worden 
verbeterd door het aandeel van de 
financiële middelen ten behoeve van 
emissievrije vervoerswijzen verder te 
verhogen; is ingenomen met de aanpak van 
de Commissie om het herstel van regionale 
grensoverschrijdende 
spoorwegverbindingen die zijn ontmanteld 
of in buiten gebruik zijn gesteld, te 
medefinancieren, en moedigt de lidstaten, 
grensregio’s en de Commissie aan deze 
bottom-upprojecten verder te intensiveren, 
aangezien zij bijdragen tot het heropenen 
van grenzen binnen de Unie waar deze 
grenzen nog steeds bestaan; roept de 
Commissie ertoe op het gereserveerde 
bedrag binnen het CEF-
begrotingsonderdeel voor 
medefinanciering voor de heraanleg van 
ontbrekende regionale spoorverbindingen 
die zijn ontmanteld of buiten gebruik zijn 
gesteld, aanzienlijk te verhogen; is van 
mening dat de verdere elektrificatie van 
spoorweginfrastructuur moet worden 
geïntensiveerd en dat een snellere uitrol 
van het Europees beheersysteem voor het 
spoorverkeer (ERTMS) noodzakelijk is; is 
van oordeel dat in de CEF-begroting tevens 
rekening moet worden gehouden met 
geluidsreducerende maatregelen voor het 
goederenvervoer per spoor om te zorgen 
voor een duurzaam en efficiënt 
vrachtvervoersysteem; is van mening dat 
er meer moet gebeuren om het vervoer 
over zee in de CEF op te nemen en te 
bevorderen;
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Or. fr

Amendement 31
Mario Furore

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat de uitgaven van 
de Connecting Europe Facility op het 
gebied van vervoer kunnen worden 
verbeterd door het aandeel van de 
financiële middelen ten behoeve van 
emissievrije vervoerswijzen verder te 
verhogen; is ingenomen met de aanpak van 
de Commissie om het herstel van regionale 
grensoverschrijdende 
spoorwegverbindingen die zijn ontmanteld 
of in buiten gebruik zijn gesteld, te 
medefinancieren, en moedigt de lidstaten, 
grensregio’s en de Commissie aan deze 
bottom-upprojecten verder te intensiveren, 
aangezien zij bijdragen tot het heropenen 
van grenzen binnen de Unie waar deze 
grenzen nog steeds bestaan; roept de 
Commissie ertoe op het gereserveerde 
bedrag binnen het CEF-
begrotingsonderdeel voor 
medefinanciering voor de heraanleg van 
ontbrekende regionale spoorverbindingen 
die zijn ontmanteld of buiten gebruik zijn 
gesteld, aanzienlijk te verhogen; is van 
mening dat de verdere elektrificatie van 
spoorweginfrastructuur moet worden 
geïntensiveerd en dat een snellere uitrol 
van het Europees beheersysteem voor het 
spoorverkeer (ERTMS) noodzakelijk is; is 
van oordeel dat in de CEF-begroting tevens 
rekening moet worden gehouden met 
geluidsreducerende maatregelen voor het 
goederenvervoer per spoor om te zorgen 
voor een duurzaam en efficiënt 
vrachtvervoersysteem;

6. is van oordeel dat de uitgaven van 
de Connecting Europe Facility op het 
gebied van vervoer kunnen worden 
verbeterd door het aandeel van de 
financiële middelen ten behoeve van 
emissievrije vervoerswijzen verder te 
verhogen; is ingenomen met de aanpak van 
de Commissie om het herstel van regionale 
grensoverschrijdende 
spoorwegverbindingen die zijn ontmanteld 
of buiten gebruik zijn gesteld, mee te 
financieren, en moedigt de lidstaten, 
grensregio’s en de Commissie aan deze 
bottom-upprojecten verder te intensiveren, 
aangezien zij bijdragen tot het heropenen 
van grenzen binnen de Unie waar deze 
grenzen nog steeds bestaan; roept de 
Commissie ertoe op het gereserveerde 
bedrag binnen het CEF-
begrotingsonderdeel voor 
medefinanciering voor de heraanleg van 
ontbrekende regionale spoorverbindingen 
die zijn ontmanteld of buiten gebruik zijn 
gesteld, aanzienlijk te verhogen, waarbij in 
de eerste plaats rekening moet worden 
gehouden met geografisch benadeelde 
gebieden; is van mening dat de 
elektrificatie van spoorweginfrastructuur 
moet worden voltooid en dat een snellere 
uitrol van het Europees beheersysteem 
voor het spoorverkeer (ERTMS) 
noodzakelijk is; is van oordeel dat in de 
CEF-begroting tevens rekening moet 
worden gehouden met geluidsreducerende 
maatregelen voor het goederenvervoer per 
spoor om te zorgen voor een duurzaam en 
efficiënt vrachtvervoersysteem;

Or. it
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Amendement 32
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt aan op een aanzienlijke 
verhoging van de voor cohesie bestemde 
begrotingsonderdelen; wijst er in dit 
verband op dat de steun voor ultraperifere 
regio's dringend moet worden verhoogd, 
met name het Posei (Programma van 
speciaal op een afgelegen en insulair 
karakter afgestemde maatregelen), en 
pleit voor de oprichting van een Posei-
programma voor vervoer; 

Or. pt

Amendement 33
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie uiterlijk 
eind 2019 een evaluatie voor te leggen van 
de uitvoering van alle gecontracteerde 
projecten, met inbegrip van de stand van 
zaken en de vooruitzichten met betrekking 
tot de voltooiing van de projecten en 
voorstellen die het mogelijk moeten 
maken een uitgavenniveau van 100% te 
bereiken, met inbegrip van herschikking 
van middelen;

Or. en

Amendement 34
Josianne Cutajar



AM\1187503NL.docx 23/41 PE640.014v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat geïnvesteerd moet 
worden in de interconnectiviteit van de 
Europese eilanden en perifere gebieden 
met als doel de sociale ongelijkheden 
tussen de EU-regio's te verminderen door 
de economische integratie te bevorderen;

Or. en

Amendement 35
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. dringt aan op een heroriëntatie 
van EU-fondsen voor publieke 
investeringen in vervoersinfrastructuur; 
verwerpt in dit verband het gebruik van de 
EU-begroting voor publiek-private 
partnerschappen en de bevordering van 
privatisering en deregulering van de 
sector - zoals in het geval van genoemde 
fondsen;

Or. pt

Amendement 36
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie uiterlijk 
eind dit jaar een evaluatie voor te leggen 
van het gebruik van het deel van het EU-
geld van de CEF, het CF en het EFRO 
voor vervoersprojecten, met inbegrip van 
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de mate van naleving van de 
vervoersstrategieën en de ex-
antevoorwaarden die in de 
partnerschapsovereenkomsten zijn 
vastgelegd;

Or. en

Amendement 37
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie 
uiterlijk eind 2019 een evaluatie voor te 
leggen van de stand van zaken met 
betrekking tot de besteding van de 
bedragen die zijn toegewezen voor 
financiële instrumenten, prognoses met 
betrekking tot het uiteindelijke 
absorptieniveau en voorstellen die moeten 
worden toegepast om een niveau van 
100 % te bereiken, met inbegrip van een 
herschikking naar andere CEF-
begrotingslijnen;

Or. en

Amendement 38
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. verzoekt de Commissie een 
evaluatie voor te leggen van het gebruik 
van de voor de uitrol van SESAR 
toegewezen bedragen, de stand van zaken, 
toekomstige acties en de bijdrage van de 
uit deze bedragen gefinancierde projecten 
aan de uitrol van SESAR in de lidstaten;
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Or. en

Amendement 39
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt de Commissie ertoe aan de 
vernieuwing van comfortabele Europese 
nachttreinen te bevorderen als duurzaam 
alternatief voor korteafstandsvluchten en 
langeafstandsreizen per auto;

7. moedigt de Commissie ertoe aan de 
vernieuwing van comfortabele Europese 
nachttreinen te bevorderen als mogelijk en 
duurzaam alternatief voor 
korteafstandsvluchten en 
langeafstandsreizen per auto;

Or. en

Amendement 40
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept de Commissie ertoe op de 
medefinanciering van het EuroVelo-
netwerk met het uitgebreide 
spoorwegnetwerk te combineren;

8. roept de Commissie ertoe op te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 
om de medefinanciering van het EuroVelo-
netwerk te combineren met het uitgebreide 
spoorwegnetwerk;

Or. en

Amendement 41
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. roept de Commissie ertoe op de 8. roept de Commissie ertoe op de 
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medefinanciering van het EuroVelo-
netwerk met het uitgebreide 
spoorwegnetwerk te combineren;

mogelijkheid te overwegen om de 
financiering van het EuroVelo-netwerk 
met die van het uitgebreide 
spoorwegnetwerk te combineren;

Or. it

Amendement 42
Isabel García Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat de digitalisering van 
het vervoer de vervoerssector in de Unie 
meer inclusief, innovatief, onderling 
verbonden en duurzaam kan maken; wijst 
de Commissie nogmaals op het belang 
van een nieuwe EU-strategie die prioritair 
moet zijn gericht op een eerlijke transitie 
en de omscholing van werknemers van 
wie de banen overbodig worden door de 
digitalisering van de vervoerssector;

Or. es

Amendement 43
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Bill 
Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan verdere prioriteit te 
verlenen aan de financiering van de 
veiligheid van de passagiers in de diverse 
vervoerswijzen en dat zij zich concentreren 
op de veiligheid van kwetsbare 
weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers 
en andere gebruikers van micromobiliteit, 
in het licht van het nog steeds hoge aantal 
doden en gewonden bij verkeersongevallen 

9. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan verdere prioriteit te 
verlenen aan de financiering van de 
veiligheid van de passagiers in de diverse 
vervoerswijzen en dat zij zich concentreren 
op de veiligheid van kwetsbare 
weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers 
en andere gebruikers van micromobiliteit, 
in het licht van het nog steeds hoge aantal 
doden en gewonden bij verkeersongevallen 
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en de nieuwe richtlijn betreffende het 
beheer van de verkeersveiligheid van 
weginfrastructuur met haar bepaling dat 
“de lidstaten erop [toezien] dat [...] 
rekening wordt gehouden met de behoeften 
van kwetsbare weggebruikers”;

en de nieuwe richtlijn betreffende het 
beheer van de verkeersveiligheid van 
weginfrastructuur met haar bepaling dat 
“de lidstaten erop [toezien] dat [...] 
rekening wordt gehouden met de behoeften 
van kwetsbare weggebruikers”; verzoekt de 
Commissie de lidstaten de nodige 
technische en administratieve bijstand te 
verlenen met betrekking tot adequate 
onderhoudsmaatregelen voor de 
bestaande wegen in hun respectieve 
algemene vervoersplannen, teneinde de 
kwaliteit en de veiligheid van de wegen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 44
Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan verdere prioriteit te 
verlenen aan de financiering van de 
veiligheid van de passagiers in de diverse 
vervoerswijzen en dat zij zich concentreren 
op de veiligheid van kwetsbare 
weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers 
en andere gebruikers van micromobiliteit, 
in het licht van het nog steeds hoge aantal 
doden en gewonden bij verkeersongevallen 
en de nieuwe richtlijn betreffende het 
beheer van de verkeersveiligheid van 
weginfrastructuur met haar bepaling dat 
“de lidstaten erop [toezien] dat [...] 
rekening wordt gehouden met de behoeften 
van kwetsbare weggebruikers”;

9. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan verdere prioriteit te 
verlenen aan de financiering van de 
veiligheid van de passagiers in de diverse 
vervoerswijzen en dat zij zich concentreren 
op de veiligheid van kwetsbare 
weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers 
en andere gebruikers van micromobiliteit, 
alsook op de verschuiving naar veiligere 
en schonere vervoerswijzen, zoals het 
spoorwegvervoer, in het licht van het nog 
steeds hoge aantal doden en gewonden bij 
verkeersongevallen en de nieuwe richtlijn 
betreffende het beheer van de 
verkeersveiligheid van weginfrastructuur 
met haar bepaling dat “de lidstaten erop 
[toezien] dat [...] rekening wordt gehouden 
met de behoeften van kwetsbare 
weggebruikers”;

Or. en
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Amendement 45
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan verdere prioriteit te 
verlenen aan de financiering van de 
veiligheid van de passagiers in de diverse 
vervoerswijzen en dat zij zich concentreren 
op de veiligheid van kwetsbare 
weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers 
en andere gebruikers van micromobiliteit, 
in het licht van het nog steeds hoge aantal 
doden en gewonden bij verkeersongevallen 
en de nieuwe richtlijn betreffende het 
beheer van de verkeersveiligheid van 
weginfrastructuur met haar bepaling dat 
“de lidstaten erop [toezien] dat [...] 
rekening wordt gehouden met de 
behoeften van kwetsbare weggebruikers”;

9. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan verdere prioriteit te 
verlenen aan de financiering van de 
veiligheid van de passagiers in de diverse 
vervoerswijzen en dat zij zich concentreren 
op de veiligheid van alle kwetsbare 
weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers 
personen met een handicap en andere 
gebruikers van micromobiliteit, in het licht 
van het nog steeds hoge aantal doden en 
gewonden bij verkeersongevallen en zoals 
vereist in de nieuwe richtlijn betreffende 
het beheer van de verkeersveiligheid van 
weginfrastructuur;

Or. it

Amendement 46
Isabel García Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. is van oordeel dat een sterkere 
koppeling tussen de financiering van 
stedelijk vervoer en de plannen voor 
duurzame stedelijke mobiliteit van 
essentieel belang is om de transformatie 
van de stedelijke mobiliteit te bevorderen;

10. is van oordeel dat een sterkere 
koppeling tussen de financiering van 
stedelijk vervoer en de plannen voor 
duurzame stedelijke mobiliteit van 
essentieel belang is om de transformatie 
van de stedelijke mobiliteit te bevorderen; 
dringt erop aan dat in deze plannen voor 
stedelijke mobiliteit de multimodaliteit van 
de verschillende duurzame vervoerswijzen 
wordt bevorderd en dat daarbij sociaal-
economisch evenwichtige formules 
worden vastgesteld die waarborgen dat de 
Europese burgers niet worden 
gediscrimineerd;
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Or. es

Amendement 47
Julie Lechanteux

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. is van oordeel dat een sterkere 
koppeling tussen de financiering van 
stedelijk vervoer en de plannen voor 
duurzame stedelijke mobiliteit van 
essentieel belang is om de transformatie 
van de stedelijke mobiliteit te bevorderen;

10. is van oordeel dat een sterkere 
koppeling tussen de financiering van 
stedelijk vervoer en de plannen voor 
duurzame stedelijke mobiliteit van 
essentieel belang is om de transformatie 
van de stedelijke mobiliteit te bevorderen, 
waarbij er banen moeten worden 
gecreëerd en behouden in de lidstaten 
waar deze plannen voor duurzame 
stedelijke mobiliteit zullen worden 
uitgevoerd;

Or. fr

Amendement 48
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. wijst erop dat samenlevingen 
alleen duurzaam kunnen zijn vanuit 
milieu-, klimaat-, economisch en sociaal 
oogpunt, wanneer er sprake is van 
mobiliteits- en vervoersbeleid dat de 
verbetering en het gebruik van 
openbaarvervoerssystemen bevordert;  
dringt in dit verband aan op meer 
middelen voor vervoersinfrastructuur en 
de bevordering van openbaar vervoer en 
duurzame mobiliteit; benadrukt eveneens 
dat de financiering van lokale en 
regionale vervoersinfrastructuren niet 
mag worden verwaarloosd, maar actief 
moet worden gestimuleerd;  onderstreept 
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dat rekening moet worden gehouden met 
de dringende noodzaak om deze 
vervoersinfrastructuur in perifere landen 
te ondersteunen;

Or. pt

Amendement 49
Pierre Karleskind

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. gelooft dat vervoer over zee een 
alternatief vormt voor de "alles over de 
weg"-benadering; is van mening dat de 
bepalingen van Richtlijn (EU) 2016/802 
van het Europees Parlement en de 
Raad1 bis waarin het maximale 
zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen is 
bepaald, de duurzaamheid van deze vorm 
van transport ten goede komen en dat er 
nog steeds ruimte voor verbetering is wat 
betreft het koolstofvrij maken van de 
sector; wijst erop dat de Europese havens 
multimodale knooppunten zijn en de 
toegangspoort vormen voor meer dan 90 
% van de door de EU geïmporteerde 
goederen;  dringt er bij de Commissie op 
aan meer te doen om deze vervoerswijze te 
bevorderen en te financieren;
_________________
1 bis Richtlijn (EU) 2016/802 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
mei 2016 betreffende een vermindering 
van het zwavelgehalte van bepaalde 
vloeibare brandstoffen (PB L 132 van 
21.5.2016, blz. 58).

Or. fr

Amendement 50
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
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Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. roept de Commissie op projecten 
aan te moedigen die gericht zijn op de 
ondersteuning van de digitalisering in 
havens, teneinde de efficiëntie van de 
bedrijfsgerichte diensten te vergroten en 
de administratieve lasten te verminderen, 
zonder de doelstelling op te geven van 
duurzame integratie van de havens in het 
grondgebied waar zij zich bevinden;

Or. it

Amendement 51
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. Benadrukt dat regelingen voor 
stedelijke mobiliteit moeten bijdragen tot 
verkorting van het woon-werk-verkeer, 
zorgen voor interoperabiliteit, de 
aantrekkelijkheid van het openbaar 
vervoer voor het publiek vergroten en het 
individueel vervoer terugdringen, en zo 
moeten bijdragen tot duurzaamheid voor 
milieu en klimaat, alsmede tot de 
ontwikkeling van de samenleving; is van 
mening dat, gezien de diversiteit van 
openbaarvervoerswijzen in grootstedelijke 
gebieden in de EU (waarbij in sommige 
gevallen sprake is van versnipperde 
vervoersystemen en ongeorganiseerde 
kaartverkoop waardoor het gebruik 
duurder wordt), de nadruk in de begroting 
van 2020 moet worden gelegd op 
problemen als gevolg van ingewikkelde 
kaartverkoop in het openbaar vervoer en 
op de uitvoering van een actieplan om één 
enkel multimodaal kaartverkoopsysteem 
in te voeren; 



PE640.014v01-00 32/41 AM\1187503NL.docx

NL

Or. pt

Amendement 52
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. merkt op dat de Rekenkamer in 
haar speciale verslagen1 bis van de 
afgelopen jaren heeft gewezen op een 
soms overbodig, ondoeltreffend en niet-
duurzaam gebruik van Europese 
middelen op grond van de doeleinden 
waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld;
_________________
1 bis "De EU-regelgeving voor de 
modernisering van het 
luchtverkeersbeheer heeft een 
toegevoegde waarde — maar de 
financiering was grotendeels overbodig", 
Speciaal verslag nr. 11/2019, ERK; 
"Zeevervoer in de EU in woelige wateren: 
veel ondoeltreffende en niet-duurzame 
investeringen", Speciaal verslag nr. 
23/2016, ERK.

Or. it

Amendement 53
João Ferreira

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. wijst op de ervaring van 
meer dan 50 steden in de EU met gratis 
openbaar vervoersystemen, die leiden tot 
grotere gebruikersaantallen en een 
aanzienlijke vermindering van het 
autoverkeer; pleit voor de uitvoering van 
studies om de effecten van deze 
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regelingen te beoordelen wat betreft de 
variatie in het aantal passagiers, 
reistijden, het aantal verkeersongevallen 
en slachtoffers en het effect op de 
klimaatverandering; benadrukt dat deze 
studies ertoe moeten leiden dat 
actieplannen worden opgesteld om het 
kopiëren van gratis openbaar 
vervoersystemen in verschillende 
stedelijke gebieden te vergemakkelijken;

Or. pt

Amendement 54
Mario Furore

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. dringt aan op een transparanter 
financieringslandschap en transparantere 
projectbeoordelingen waarbij vooral 
aandacht wordt besteed aan de participatie 
van burgers in transparante besluitvorming 
en toezicht op de ontwikkeling van grote 
projecten met een totaal 
investeringsvolume van meer dan 1 miljard 
EUR;

11. dringt aan op een volledig 
transparant financieringslandschap en 
volledig transparante 
projectbeoordelingen waarbij vooral 
aandacht wordt besteed aan de participatie 
van burgers in transparante besluitvorming 
en toezicht op de ontwikkeling van grote 
projecten met een totaal 
investeringsvolume van meer dan 1 miljard 
EUR; is van mening dat de middelen 
gericht moeten zijn op doelstellingen die 
met name op maatschappelijk en 
ecologisch gebied voor een 
daadwerkelijke meerwaarde voor de 
lidstaten zorgen en niet mogen worden 
gebruikt voor de financiering van 
projecten waarvan de uitvoering 
controversieel is;

Or. it

Amendement 55
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 11
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Ontwerpadvies Amendement

11. dringt aan op een transparanter 
financieringslandschap en transparantere 
projectbeoordelingen waarbij vooral 
aandacht wordt besteed aan de participatie 
van burgers in transparante 
besluitvorming en toezicht op de 
ontwikkeling van grote projecten met een 
totaal investeringsvolume van meer dan 1 
miljard EUR;

11. dringt aan op een volledig 
transparant financieringslandschap en 
transparantere projectbeoordelingen 
waarbij vooral aandacht wordt besteed aan 
de besluitvorming en procedures voor 
toezicht op de ontwikkeling van grote 
projecten met een totaal 
investeringsvolume van meer dan 1 miljard 
EUR;

Or. ro

Amendement 56
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. dringt aan op een transparanter 
financieringslandschap en transparantere 
projectbeoordelingen waarbij vooral 
aandacht wordt besteed aan de participatie 
van burgers in transparante besluitvorming 
en toezicht op de ontwikkeling van grote 
projecten met een totaal 
investeringsvolume van meer dan 1 miljard 
EUR;

11. dringt aan op een transparanter 
financieringslandschap en 
projectbeoordelingen waarbij vooral 
aandacht wordt besteed aan de participatie 
van burgers, het maatschappelijk 
middenveld en NGO's in transparante 
besluitvorming en toezicht op de 
ontwikkeling van grote projecten met een 
totaal investeringsvolume van meer dan 1 
miljard EUR;

Or. en

Amendement 57
Daniel Freund

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. herinnert eraan dat de 
financiering van de 
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vervoersinfrastructuur in het kader van 
het cohesiebeleid gericht moet zijn op het 
nastreven van de in het Verdrag 
vastgelegde doelstelling van economische, 
sociale en territoriale cohesie; benadrukt 
dat gedecentraliseerde benaderingen 
belangrijk zijn en dat de connectiviteit en 
toegankelijkheid van plattelandsgebieden 
een uitdaging blijft die dringend moet 
worden aangepakt; uit zijn bezorgdheid 
over het feit dat er weinig aandacht wordt 
besteed aan de modal shift in het gebruik 
van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en het 
Cohesiefonds; benadrukt de noodzaak om 
de EU-fondsen ook koolstofarm te maken 
waar het gaat om de vervoerssector; 
beveelt aan om meer te investeren in 
fietsen en lopen en herhaalt zijn 
regelmatig verwoorde eis van 
transparantie van de EU-financiering in 
de vervoerssector, met name van de 
middelen voor gedeeld beheer; verzoekt de 
Commissie om uitgebreide informatie 
beschikbaar te stellen over 
vervoersprojecten die financiering uit het 
EFRO en het Cohesiefonds hebben 
ontvangen;

Or. en

Amendement 58
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. benadrukt het belang van een 
sectoroverschrijdende aanpak van het 
probleem van loondumping, sociale 
bescherming en arbeidsomstandigheden 
voor bestuurders in het wegvervoer, dat 
niet alleen tot oneerlijke concurrentie op 
de markt leidt, maar dat ook ernstige 
bezorgdheid doet rijzen over de 
verkeersveiligheid;
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Or. it

Amendement 59
Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. wijst erop dat 
overheidsinvesteringen in infrastructuur 
bijzonder gevoelig voor corruptie zijn; 
onderstreept het belang van transparante 
aanbestedingsprocedures voor door de EU 
gefinancierde, grootschalige 
vervoersinfrastructuurprojecten;  dringt 
erop aan dat de aanbestedende diensten en 
inschrijvers bij deze grootschalige 
projecten integriteitspacten ondertekenen 
uit hoofde waarvan derden toezicht houden 
op de naleving van hun verbintenissen 
inzake optimale praktijken en 
transparantie;

12. wijst erop dat 
overheidsinvesteringen in infrastructuur 
bijzonder gevoelig voor corruptie zijn; 
onderstreept het belang van transparante 
aanbestedingsprocedures voor door de EU 
gefinancierde, grootschalige 
vervoersinfrastructuurprojecten; dringt 
erop aan dat de aanbestedende diensten en 
inschrijvers bij deze grootschalige 
projecten integriteitspacten ondertekenen 
uit hoofde waarvan derden toezicht houden 
op de naleving van hun verbintenissen 
inzake optimale praktijken en 
transparantie; wijst erop dat het ook 
belangrijk is dat in 
aanbestedingsprocedures rekening wordt 
gehouden met de sociale voorwaarden 
voor werknemers; wijst erop dat het 
momenteel voor de hele transportsector 
moeilijk is om personeel aan te werven en 
dat de werkomstandigheden moeten 
worden verbeterd om de 
personeelsproblemen aan te pakken;

Or. sv

Amendement 60
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. wijst erop dat 
overheidsinvesteringen in infrastructuur 

12. onderstreept het belang van 
transparante aanbestedingsprocedures voor 
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bijzonder gevoelig voor corruptie zijn; 
onderstreept het belang van transparante 
aanbestedingsprocedures voor door de EU 
gefinancierde, grootschalige 
vervoersinfrastructuurprojecten;  dringt 
erop aan dat de aanbestedende diensten en 
inschrijvers bij deze grootschalige 
projecten integriteitspacten ondertekenen 
uit hoofde waarvan derden toezicht houden 
op de naleving van hun verbintenissen 
inzake optimale praktijken en 
transparantie;

door de EU gefinancierde, grootschalige 
vervoersinfrastructuurprojecten; dringt 
erop aan dat de aanbestedende diensten en 
inschrijvers bij deze grootschalige 
projecten integriteitspacten ondertekenen 
uit hoofde waarvan derden toezicht houden 
op de naleving van hun verbintenissen 
inzake optimale praktijken en 
transparantie; herinnert eraan dat de 
lidstaten in de eerste plaats 
verantwoordelijk zijn voor het opzetten 
van een beheerssysteem dat gericht is op 
de effectieve en efficiënte uitvoering van 
investeringsprojecten, en dringt er bij de 
Commissie op aan te zorgen voor de 
nodige administratieve en technische 
ondersteuning om de uitvoering ervan te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 61
Mario Furore

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. wijst erop dat 
overheidsinvesteringen in infrastructuur 
bijzonder gevoelig voor corruptie zijn; 
onderstreept het belang van transparante 
aanbestedingsprocedures voor door de EU 
gefinancierde, grootschalige 
vervoersinfrastructuurprojecten;  dringt 
erop aan dat de aanbestedende diensten en 
inschrijvers bij deze grootschalige 
projecten integriteitspacten ondertekenen 
uit hoofde waarvan derden toezicht houden 
op de naleving van hun verbintenissen 
inzake optimale praktijken en 
transparantie;

12. wijst erop dat 
overheidsinvesteringen in infrastructuur 
bijzonder gevoelig voor corruptie zijn; 
onderstreept dat er transparante 
aanbestedingsprocedures moeten komen 
voor door de EU gefinancierde, 
grootschalige 
vervoersinfrastructuurprojecten; dringt 
erop aan dat de aanbestedende diensten en 
inschrijvers bij deze grootschalige 
projecten integriteitspacten ondertekenen 
uit hoofde waarvan derden toezicht houden 
op de naleving van hun verbintenissen 
inzake optimale praktijken en 
transparantie;

Or. it
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Amendement 62
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. benadrukt het belang van 
projecten ter bevordering van het 
toerisme, een sector die een belangrijke 
bijdrage levert aan het bbp van de 
lidstaten;

Or. it

Amendement 63
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. herhaalt dat er behoefte is aan een 
sterk Europees Agentschap voor de 
veiligheid van de luchtvaart (EASA) met 
de nodige financiële middelen om de 
veiligheid van de EU-burgers te 
waarborgen en wereldwijd leider te zijn op 
dat te terrein (onder meer met het oog op 
uitdagingen als gevolg van nieuwe 
technologieën, cyberdreigingen, GNSS-
storingen) en de milieuduurzaamheid van 
de luchtvaartsector door de verkleining 
van de ecologische voetafdruk (minder 
geluidsoverlast en emissies, 
decarbonisatie, kringloopeconomie), de 
bevordering van milieubescherming 
(mitigatiemaatregelen), de ontwikkeling 
van innovatieve en duurzame 
technologieën (drones, elektrische en 
hybride vliegtuigen, duurzame 
vliegtuigbrandstoffen), een programma 
voor een milieukeur en multimodale 
mobiliteit (d.w.z. de interconnectie 
met/tussen de spoorweg- en 
luchthaveninfrastructuur);
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Or. en

Amendement 64
Elena Kountoura

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. betreurt dat toerisme in de 
begroting niet is opgenomen als apart 
beleidsterrein en herinnert aan zijn 
oproep om in het volgende meerjarig 
financieel kader een apart onderdeel 
uitsluitend aan toerisme te wijden;  
benadrukt dat de lidstaten op het gebied 
van toerisme voor gemeenschappelijke 
uitdagingen staan zoals, onder meer, het 
omgaan met crisissituaties, concurrentie 
van derde landen, duurzaamheid van 
toeristische activiteiten, ondersteuning 
van lokale en afgelegen gemeenschappen, 
en de overgang naar een koolstofvrije 
economie, en dat gemeenschappelijk 
Europees beleid daarom aanzienlijke 
toegevoegde waarde biedt;

Or. el

Amendement 65
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. roept de Commissie op om een 
meer resultaatgerichte aanpak te 
hanteren, te streven naar EU-meerwaarde 
en zich meer te richten op de politieke 
doelstellingen bij de vaststelling van de 
criteria voor de selectie van 
proefprojecten en voorbereidende acties, 
en herinnert aan het belang van een 
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goede uitvoering ervan;

Or. en

Amendement 66
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. wijst erop dat 
overheidsinvesteringen in het weg-, spoor-
, lucht- en zeevervoer een positief effect 
hebben op de interne markt en de 
Europese economie, die een wereldleider 
moet worden;

Or. ro

Amendement 67
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 ter. betreurt het dat voor de begroting 
2020 geen aandacht is besteed aan de 
uitgebreide taken van de met vervoer 
verband houdende agentschappen van de 
EU - EASA, EMSA en ERA, terwijl 
rekening moet worden gehouden met de 
toegenomen behoefte aan financiële en 
personele middelen om de volledige 
ontplooiing van hun taken te waarborgen;

Or. en

Amendement 68
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Bill Newton Dunn
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Ontwerpadvies
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 quater. is van mening dat de 
toeristische sector zeer nauw verbonden is 
met de vervoerssector en dat er daarom 
moet worden gezorgd voor specifieke 
daarvoor bestemde financiering op een 
afzonderlijke begrotingslijn; benadrukt 
het belang en de economische impact 
ervan op de groei, het 
concurrentievermogen, de 
werkgelegenheid en de sociale 
ontwikkeling;

Or. en


