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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer en toerisme 
en de Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in hun verslag 
op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat de in het 
wetgevingsvoorstel genoemde financiële 
middelen enkel een indicatie voor de 
wetgevingsautoriteit vormen en dat deze 
niet kunnen worden vastgesteld zolang er 
geen overeenstemming is bereikt over het 
voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. herinnert aan zijn resolutie van 
8 juni 2011 over "Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel 
kader (MFK) voor een concurrerend, 
duurzaam en integratiegericht Europa1; 
herhaalt dat in het volgende meerjarig 
financieel kader voldoende aanvullende 
financiële middelen ter beschikking 
moeten worden gesteld om de Unie in 
staat te stellen haar huidige 
beleidsprioriteiten en de nieuwe taken 
zoals vastgesteld in het Verdrag van 
Lissabon uit te voeren, en in te spelen op 
onvoorziene gebeurtenissen; wijst erop 
dat zelfs als het niveau van de middelen 
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van het volgende MFK ten minste 5% 
hoger ligt dan dat van 2013, slechts een 
beperkte bijdrage kan worden geleverd 
aan het verwezenlijken van de 
afgesproken doelstellingen en 
toezeggingen van de Unie en het beginsel 
van solidariteit in de Unie; verzoekt de 
Raad, indien hij deze benadering niet 
deelt, duidelijk aan te geven welke van 
zijn politieke prioriteiten of projecten 
geheel kunnen worden opgegeven, 
ondanks de bewezen Europese 
meerwaarde ervan;

______________

1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Er dienen nauwe synergieën te 
worden bewerkstelligd tussen de 
Connecting Europe Facility (CEF) en het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling om in het kader van de 
ontwikkeling van het netwerk als geheel 
infrastructuur in grensoverschrijdende 
regio's te financieren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Uit de ervaring met het huidige 
financiële kader is gebleken dat veel 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds geconfronteerd worden met 

(13) Uit de ervaring met het huidige 
financiële kader is gebleken dat veel 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds geconfronteerd worden met 
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grote hinderpalen om complexe 
grensoverschrijdende projecten voor 
vervoersinfrastructuur met een hoge 
toegevoegde waarde voor de EU tijdig uit 
te voeren. Om de oplevering van 
vervoersprojecten, met name 
grensoverschrijdende projecten met een 
hoge toegevoegde waarde voor de Unie, te 
verbeteren, moet een deel van de kredieten 
uit het Cohesiefonds (10 miljard euro) 
worden overgedragen om in het kader van 
de Connecting Europe Facility 
vervoersprojecten te financieren die deel 
uitmaken van het kernnetwerk in de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds. De Commissie moet de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds aansporen om een geschikte 
reeks projecten te plannen teneinde de 
grootst mogelijk prioriteit te geven aan de 
nationale toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds.

grote hinderpalen om complexe 
grensoverschrijdende projecten voor 
vervoersinfrastructuur met een hoge 
toegevoegde waarde voor de EU tijdig uit 
te voeren. Om de oplevering van 
vervoersprojecten, met name 
grensoverschrijdende projecten met een 
hoge toegevoegde waarde voor de Unie, te 
verbeteren, moet een deel van de kredieten 
uit het Cohesiefonds (10 miljard euro) 
worden overgedragen om in het kader van 
de Connecting Europe Facility 
vervoersprojecten te financieren die deel 
uitmaken van het kernnetwerk in de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds. De Commissie moet de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds aansporen en, in 
voorkomend geval, hun administratieve 
capaciteiten versterken om een geschikte 
reeks projecten te plannen teneinde de 
grootst mogelijke prioriteit te geven aan de 
nationale toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds, maar ook om hen te 
steunen in de aanvragen voor de
21,7 miljard euro die beschikbaar is voor 
alle lidstaten en om, voor zover mogelijk, 
een geografisch evenwicht te garanderen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Er zijn meerdere 
tenuitvoerleggingsmethoden nodig die een 
uiteenlopende financieringsgraad vergen, 
teneinde de efficiëntie en het effect van de 
financiële steun van de Unie te vergroten, 
particuliere investeringen aan te moedigen 
en tegemoet te komen aan de specifieke 
behoeften van individuele projecten.

(25) Er zijn meerdere 
tenuitvoerleggingsmethoden nodig die een 
uiteenlopende financieringsgraad en 
verschillende financiële instrumenten
vergen, teneinde de efficiëntie en het effect 
van de financiële steun van de Unie te 
vergroten, particuliere investeringen aan te 
moedigen en tegemoet te komen aan de 
specifieke behoeften van individuele 
projecten.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Hoewel het grootste gedeelte van de 
investeringen voor de Europa 2020-
strategie door de markten en door 
regelgevende maatregelen kunnen worden 
gerealiseerd, vergt de 
financieringsuitdaging ook een 
tussenkomst van de overheden en EU-
steun, aan de hand van subsidies en 
innovatieve financiële instrumenten.
Financiële instrumenten moeten worden 
gebruikt om tegemoet te komen aan 
specifieke marktbehoeften, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de CEF, en mogen particuliere 
investeerders niet verdringen. De 
Commissie moet vooraf een beoordeling 
van de financiële instrumenten maken 
alvorens te beslissen of ze deze zal 
gebruiken.

(34) Hoewel het grootste gedeelte van de 
investeringen voor de Europa 2020-
strategie door de markten en door 
regelgevende maatregelen kunnen worden 
gerealiseerd, vergt de 
financieringsuitdaging ook een 
tussenkomst van de overheden en EU-
steun, aan de hand van subsidies en 
innovatieve financiële instrumenten.
Financiële instrumenten moeten worden 
gebruikt om tegemoet te komen aan 
specifieke marktbehoeften, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de CEF, moeten een aanvulling 
vormen op andere beschikbare financiële 
maatregelen en mogen particuliere 
investeerders niet verdringen. De 
Commissie moet vooraf een beoordeling 
van de financiële instrumenten maken 
alvorens te beslissen of ze deze zal 
gebruiken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) In de Europa 2020-strategie heeft de 
Commissie zich ertoe verbonden EU-
financieringsinstrumenten in te zetten als 
onderdeel van een consequente 
financieringsstrategie waarin EU-geld en 
nationale publieke en particuliere middelen 
voor infrastructuur worden gebundeld. De 
redenering hierachter is dat in veel 
gevallen suboptimale investeringssituaties 

(36) In de Europa 2020-strategie heeft de 
Commissie zich ertoe verbonden EU-
financieringsinstrumenten in te zetten als 
onderdeel van een consequente 
financieringsstrategie waarin EU-geld en 
nationale publieke en particuliere middelen 
voor infrastructuur worden gebundeld. De 
redenering hierachter is dat in veel 
gevallen suboptimale investeringssituaties 



AD\913192NL.doc 7/19 PE492.829v03-00

NL

en tekortkomingen van de markt efficiënter 
kunnen worden aangepakt met financiële 
instrumenten dan met subsidies. 

en tekortkomingen van de markt efficiënter 
kunnen worden aangepakt met financiële 
instrumenten dan met subsidies, waardoor 
het hefboomeffect van de 
begrotingsuitgaven wordt vergroot en een 
hoger multiplicatoreffect wordt bereikt bij 
het aantrekken van financiering uit de 
privésector. Dit is met name relevant in de 
context van de moeilijke toegang tot 
krediet, de druk op de overheidsfinanciën 
en de noodzaak het economisch herstel 
van Europa te ondersteunen. Door de 
marktvraag gestuurde financiële 
instrumenten zullen ten goede komen aan 
projecten met soortgelijke 
financieringsbehoeften, en moeten 
dankzij synergieën tussen de sectoren 
leiden tot grotere voordelen wat effect op 
de markt, administratieve efficiëntie en 
besteding van de middelen betreft.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De Connecting Europe Facility moet 
financiële instrumenten voorstellen om 
ervoor te zorgen dat particuliere 
investeerders en financiële instellingen in 
aanzienlijke mate deelnemen aan de 
investeringen in infrastructuur. Financiële 
instrumenten zijn pas aantrekkelijk voor de 
particuliere sector als bij hun ontwerp en 
toepassing gestreefd wordt naar 
vereenvoudiging en vermindering van de 
administratieve rompslomp, en tegelijk ook 
naar een mate van flexibiliteit die het 
mogelijk maakt in te spelen op vastgestelde 
financieringsbehoeften. Bij het ontwerp 
van deze instrumenten wordt een beroep 
gedaan op de ervaring die is opgedaan bij 
de tenuitvoerlegging van financiële 
instrumenten in het meerjarig financieel 
kader 2007-2013, zoals het leninggarantie-

(37) De Connecting Europe Facility moet 
financiële instrumenten voorstellen om 
ervoor te zorgen dat particuliere 
investeerders en financiële instellingen in 
aanzienlijke mate deelnemen aan de 
investeringen in infrastructuur. Financiële 
instrumenten zijn pas aantrekkelijk voor de 
particuliere sector als bij hun ontwerp en 
toepassing gestreefd wordt naar 
vereenvoudiging en vermindering van de 
administratieve rompslomp, en tegelijk ook 
naar een mate van flexibiliteit die het 
mogelijk maakt in te spelen op vastgestelde 
financieringsbehoeften. Bij het ontwerp 
van deze instrumenten wordt een beroep 
gedaan op de ervaring die is opgedaan bij 
de tenuitvoerlegging van financiële 
instrumenten in het meerjarig financieel 
kader 2007-2013, zoals het leninggarantie-
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instrument voor TEN-T-projecten (LGTT), 
de financieringsfaciliteit met risicodeling
(RSFF) en het Europees Fonds 2020 voor 
energie, klimaatverandering en 
infrastructuur (het "Fonds Marguerite").

instrument voor TEN-T-projecten (LGTT), 
de financieringsfaciliteit met risicodeling
(RSFF), het Europees Fonds 2020 voor 
energie, klimaatverandering en 
infrastructuur (het "Fonds Marguerite") en 
het Europa 2020-initiatief inzake 
projectobligaties.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om te zorgen voor sectorale 
diversificatie van de begunstigden van 
financiële instrumenten en om geleidelijke
geografische diversificatie in de lidstaten 
aan te moedigen, zal de Commissie, samen 
met de EIB, via gezamenlijke initiatieven 
zoals het Europees centrum voor PPP-
deskundigheid (EPEC) en Jaspers, steun 
verlenen aan de lidstaten bij het 
ontwikkelen van een passende pijplijn aan 
projecten die in aanmerking kunnen komen 
voor projectfinanciering.

(39) Om te zorgen voor sectorale 
diversificatie van de begunstigden van 
financiële instrumenten en om 
geografische diversificatie in de lidstaten 
aan te moedigen, met bijzondere aandacht 
voor de lidstaten die in aanmerking 
komen voor steun uit het Cohesiefonds,
zal de Commissie, samen met de EIB, via 
gezamenlijke initiatieven zoals het 
Europees centrum voor PPP-deskundigheid
(EPEC) en Jaspers, steun verlenen aan de 
lidstaten bij het ontwikkelen van een 
passende pijplijn aan projecten die in 
aanmerking kunnen komen voor 
projectfinanciering.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De Commissie moet een tussentijdse 
en ex-post beoordeling uitvoeren van de 
effectiviteit en efficiëntie van de
financiering en de invloed ervan op de 
algemene doelstellingen van de Facility en 
de prioriteiten van de Europa 2020-
strategie.

(43) De Commissie moet een tussentijdse 
en ex-post beoordeling uitvoeren van de 
effectiviteit en efficiëntie van de
verschillende soorten financiële steun, de 
invloed ervan op de algemene 
doelstellingen van de Facility en het totale 
volume aan publieke en privé-
investeringen in projecten van 
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gemeenschappelijk belang, met een 
verhoging van het bedrag van de 
investeringen in de prioriteiten van de 
Europa 2020-strategie.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bijdragen tot slimme, duurzame en 
inclusieve groei door moderne en 
hoogperformante netwerken te 
ontwikkelen, hetgeen voordelen voor de 
hele Unie oplevert in termen van 
concurrentiekracht en economische, sociale 
en territoriale cohesie op de interne markt 
en een klimaat schept dat gunstiger is voor 
particuliere en publieke investeringen via 
een combinatie van financiële instrumenten 
en directe steun van de Unie, en door 
synergieën tussen de sectoren te benutten.
De verwezenlijking van dit doel wordt 
gemeten aan de hand van het volume aan 
publieke en particuliere investeringen in 
projecten van algemeen belang, en met 
name het volume aan publieke en 
particuliere investeringen in projecten van 
algemeen belang dat wordt gerealiseerd via 
de financiële instrumenten uit deze 
verordening;

(a) bijdragen tot slimme, duurzame en 
inclusieve groei door moderne en 
hoogperformante netwerken te 
ontwikkelen, hetgeen voordelen voor de 
hele Unie oplevert in termen van 
concurrentiekracht en economische, sociale 
en territoriale cohesie op de interne markt 
en een klimaat schept dat gunstiger is voor 
particuliere en publieke investeringen via 
een combinatie van financiële instrumenten 
en directe steun van de Unie, waarbij 
projecten voordeel kunnen halen uit het 
samengaan van instrumenten, en door 
synergieën tussen de sectoren te benutten.
De verwezenlijking van dit doel wordt 
gemeten aan de hand van het volume aan 
publieke en particuliere investeringen in 
projecten van algemeen belang, en met 
name het volume aan publieke en 
particuliere investeringen in projecten van 
algemeen belang dat wordt gerealiseerd via 
de financiële instrumenten uit deze 
verordening;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bijdragen tot het steunen van 
projecten die een Europese toegevoegde 
waarde hebben en grote maatschappelijke 
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voordelen opleveren, maar niet voldoende 
financiering aantrekken op de markt.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) knelpunten wegwerken en ontbrekende 
verbindingen aanleggen, gemeten aan de 
hand van het aantal nieuwe en verbeterde 
grensoverschrijdende verbindingen en 
weggewerkte knelpunten op vervoersroutes 
die steun via de Connecting Europe 
Facility hebben genoten;

i) knelpunten wegwerken en ontbrekende 
verbindingen aanleggen, zowel binnen de 
vervoersinfrastructuur als bij onderlinge 
aansluitpunten op grensovergangen,
gemeten aan de hand van het aantal nieuwe 
en verbeterde grensoverschrijdende 
verbindingen en weggewerkte knelpunten 
op vervoersroutes die steun via de 
Connecting Europe Facility hebben 
genoten;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van de Connecting Europe 
Facility over de periode 2014-2020 
bedragen 50 000 000 000 euro. Dit bedrag 
wordt als volgt verdeeld over de in artikel 
3 vermelde sectoren:

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van de Connecting Europe 
Facility over de periode 2014-2020 
bedragen 50 000 000 000 euro. Deze 
middelen vormen voor de 
begrotingsautoriteit in het kader van de 
jaarlijkse begrotingsprocedure het 
voornaamste referentiepunt in de zin van 
punt [17] van het Interinstitutioneel 
Akkoord van XX/XX/2013 tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld 
over de in artikel 3 vermelde sectoren:
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vervoer: 31 694 000 000 euro, waarvan 
10 000 000 000 euro worden overgedragen 
uit het Cohesiefonds en die moeten worden 
besteed overeenkomstig de onderhavige 
verordening in de lidstaten die in 
aanmerking komen voor steun uit het 
Cohesiefonds;

a) vervoer: 31 694 000 000 euro, waarvan 
10 000 000 000 euro worden overgedragen 
uit het Cohesiefonds en die uitsluitend
moeten worden besteed overeenkomstig de 
onderhavige verordening in de lidstaten die 
in aanmerking komen voor steun uit het 
Cohesiefonds;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële middelen van de Connecting 
Europe Facility kunnen betrekking hebben 
op uitgaven voor activiteiten op het gebied 
van voorbereiding, monitoring, controle, 
auditing en beoordeling die vereist zijn 
voor het beheer van het programma en de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan, met name studies, 
deskundigenvergaderingen, voor zover ze 
verband houden met de algemene 
doelstellingen van deze verordening, 
uitgaven voor it-netwerken die gericht zijn 
op informatieverwerking en –uitwisseling, 
samen met alle andere technische en 
administratieve uitgaven die de Commissie 
doet voor het beheer van het programma.

De financiële middelen van de Connecting 
Europe Facility kunnen betrekking hebben 
op uitgaven voor activiteiten op het gebied 
van voorbereiding, monitoring, controle, 
auditing, beoordeling en administratieve 
kosten die vereist zijn voor het beheer van 
het programma en de verwezenlijking van 
de doelstellingen ervan, met name studies, 
deskundigenvergaderingen, voor zover ze 
verband houden met de algemene 
doelstellingen van deze verordening, 
uitgaven voor it-netwerken die gericht zijn 
op informatieverwerking en –uitwisseling, 
samen met alle andere technische en 
administratieve uitgaven die de Commissie 
doet voor het beheer van het programma.

Amendement 17
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na de in artikel 26, lid 1, vermelde 
tussentijdse evaluatie kan de Commissie 
kredieten van de in lid 1 vastgestelde 
toewijzing overdragen tussen de sectoren, 
met uitzondering van de 10 000 000 000 
euro die uit het Cohesiefonds zijn 
overgedragen om projecten in de 
vervoerssector te financieren in landen die 
in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds.

3. Na de in artikel 26, lid 1, vermelde 
tussentijdse evaluatie kan de Commissie
voorstellen om kredieten van de in lid 1 
vastgestelde toewijzing over te dragen
tussen de sectoren, met uitzondering van de 
10 000 000 000 euro die uit het 
Cohesiefonds zijn overgedragen om 
projecten in de vervoerssector te 
financieren in landen die in aanmerking 
komen voor het Cohesiefonds. Dit laat de 
bevoegdheden van de begrotingsautoriteit 
in het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure onverlet.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op het gebied van vervoer komen alleen 
acties die bijdragen tot projecten van 
gemeenschappelijk belang overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. XXX/2012 [TEN-T-
richtsnoeren] en 
programmaondersteunende acties in 
aanmerking voor financiële steun van de 
EU in de vorm van aanbestedingen en 
financiële instrumenten in het kader van 
deze verordening. Alleen de volgende 
acties in aanmerking voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van een subsidie 
uit hoofde van de onderhavige 
verordening:

2. Op het gebied van vervoer komen alleen 
acties die bijdragen tot projecten van 
gemeenschappelijk belang overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. XXX/2012 [TEN-T-
richtsnoeren] en 
programmaondersteunende acties in 
aanmerking voor financiële steun van de 
EU in de vorm van aanbestedingen en 
financiële instrumenten in het kader van 
deze verordening. Om ook bij de benutting 
van financiële instrumenten een zo breed 
mogelijk geografisch evenwicht te 
garanderen, in het bijzonder via de in lid 
1 vermelde programmaondersteunende 
acties, verschaft de Commissie, waar 
nodig, administratieve steun en versterkt 
ze daardoor de capaciteit van de lidstaten 
om een geschikte reeks projecten voor die 
instrumenten te plannen. Alleen de 
volgende acties komen in aanmerking voor 
financiële steun van de Unie in de vorm 
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van een subsidie uit hoofde van de 
onderhavige verordening:

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) acties die nieuwe technologieën en 
vernieuwing voor alle vervoerswijzen 
bevorderen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voorstellen kunnen worden 
ingediend door een of meerdere lidstaten, 
internationale organisaties, gezamenlijke 
ondernemingen of in de lidstaten 
gevestigde publieke of private 
ondernemingen of organen.

1. De voorstellen kunnen worden 
ingediend door een of meerdere lidstaten, 
internationale organisaties, gezamenlijke 
ondernemingen, zoals de Europese 
groepering voor territoriale 
samenwerking, of in de lidstaten 
gevestigde publieke of private 
ondernemingen of organen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) verbindingen over land met havens en 
luchthavens, acties om de geluidsoverlast 
van vrachtvervoer per spoor te beperken 
door aanpassingen aan bestaand rollend 
materieel, en de ontwikkeling van havens 
en multimodale platforms: de financiële 
steun van de Unie bedraagt hoogstens 20% 

ii) verbindingen over land met havens en 
luchthavens, acties om de geluidsoverlast 
van vrachtvervoer per spoor te beperken 
door aanpassingen aan bestaand rollend 
materieel, de ontwikkeling van havens en 
multimodale platforms, en acties die 
nieuwe technologieën en vernieuwing 
voor alle vervoerswijzen bevorderen: de 
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van de in aanmerking komende uitgaven. financiële steun van de Unie bedraagt 
hoogstens 20% van de in aanmerking 
komende uitgaven.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het medefinancieringspercentage kan 
worden verhoogd tot maximum 80% voor 
acties die gebaseerd zijn op de in artikel 
15, lid 2, onder (a), van Verordening (EU) 
nr. XXXX/2012 [richtsnoeren voor 
energie-infrastructuur] vermelde bewijzen, 
die zorgen voor een hoge mate van 
regionale of EU-wijde 
voorzieningszekerheid, die de solidariteit 
in de Unie versterken of die bijzonder 
innoverende oplossingen omvatten.

(b) het medefinancieringspercentage kan 
worden verhoogd tot maximum 80% voor 
acties die gebaseerd zijn op de in artikel 
15, lid 2, onder (a), van Verordening (EU) 
nr. XXXX/2012 [richtsnoeren voor trans-
Europese energie-infrastructuur] vermelde 
bewijzen, die zorgen voor een hoge mate 
van regionale of EU-wijde 
voorzieningszekerheid, die de solidariteit 
in de Unie versterken of die bijzonder 
innoverende oplossingen omvatten, meer 
bepaald op het vlak van hernieuwbare 
energie.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De regels die uit hoofde van deze 
verordening voor de vervoerssector gelden, 
zijn van toepassing op deze specifieke 
oproepen. Wanneer dergelijke oproepen 
worden gedaan, wordt de grootst mogelijke 
prioriteit gegeven aan projecten die de 
nationale toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds in acht nemen.

2. De regels die uit hoofde van deze 
verordening voor de vervoerssector gelden, 
zijn van toepassing op deze specifieke 
oproepen. Om een zo breed mogelijk 
geografisch evenwicht te garanderen 
steunt de Commissie, wanneer dergelijke 
oproepen worden gedaan, lidstaten die in 
aanmerking komen voor het Cohesiefonds 
en versterkt, in voorkomend geval, hun 
administratieve capaciteiten om een 
geschikte reeks projecten te plannen, 
teneinde ervoor zorgen dat de grootst 
mogelijke prioriteit wordt gegeven aan 
projecten die de nationale toewijzingen in 
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het kader van het Cohesiefonds in acht 
nemen, maar ook om deze lidstaten te 
steunen in de aanvragen voor de 
21,7 miljard euro die beschikbaar is voor 
alle lidstaten.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Om in de lidstaten die steun uit het 
Cohesiefonds ontvangen een zo hoog 
mogelijke absorptie van de overgemaakte 
fondsen te waarborgen, wordt in het 
bijzonder aandacht besteed aan onder 
deze verordening vallende 
programmaondersteunende acties die 
gericht zijn op het vergroten van de 
institutionele capaciteit en de 
doeltreffendheid van 
overheidsinstellingen en 
overheidsdiensten die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
projecten gericht op het bereiken van de 
CEF-doelstellingen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) leningen en/of garanties die worden 
gefaciliteerd door op risicodeling 
gebaseerde instrumenten, inclusief 
projectobligaties, die met eigen middelen 
door een financiële instelling worden 
uitgegeven en waarbij de EU een bijdrage 
levert tot de aanleg van reserves en de 
kapitaaltoewijzing;

(b) leningen en/of garanties die worden 
gefaciliteerd door op risicodeling 
gebaseerde instrumenten, inclusief 
projectobligaties ter ondersteuning van 
individuele projecten of portefeuilles van 
projecten, die met eigen middelen door een 
financiële instelling worden uitgegeven en 
waarbij de EU een bijdrage levert tot de 
aanleg van reserves en de 
kapitaaltoewijzing;
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De acties die met financiële 
instrumenten worden ondersteund, worden 
geselecteerd op basis van het beginsel "wie 
het eerst komt, het eerst maalt"; daarbij 
moet worden gestreefd naar sectorale 
diversificatie overeenkomstig de artikelen 
3 en 4, en naar geleidelijke geografische 
diversificatie in de lidstaten.

1. De acties die met financiële 
instrumenten worden ondersteund, worden, 
indien zij verder in gelijke mate in 
aanmerking komen, geselecteerd op basis 
van het beginsel "wie het eerst komt, het 
eerst maalt"; daarbij moet worden 
gestreefd naar sectorale diversificatie 
overeenkomstig de artikelen 3 en 4, en naar 
geografische diversificatie in de lidstaten.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële instrumenten streven 
ernaar de waarde van de uit de EU-
begroting verstrekte activa in stand te 
houden. Ze mogen een aanvaardbaar 
rendement opleveren om tegemoet te 
komen aan de doelstellingen van andere 
partners of investeerders.

3. De financiële instrumenten streven 
ernaar het hefboomeffect van de uit de EU-
begroting verstrekte gelden te versterken 
en bijkomende middelen van publieke en 
privé-investeerders aan te trekken. Ze 
mogen een aanvaardbaar rendement 
opleveren om tegemoet te komen aan de 
doelstellingen van andere partners of 
investeerders.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Financiële instrumenten mogen worden 
gecombineerd met subsidies uit de EU-

4. Verschillende soorten financiële 
instrumenten mogen worden gecombineerd 
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begroting, waaronder ook de subsidies uit 
hoofde van deze verordening.

met elkaar en/of met subsidies uit de EU-
begroting, waaronder ook de subsidies uit 
hoofde van deze verordening.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk midden 2018 stelt de 
Commissie een evaluatieverslag op over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
alle maatregelen (wat de resultaten en het 
effect betreft), de efficiëntie bij het gebruik 
van de middelen en de Europese 
toegevoegde waarde, teneinde een besluit 
te kunnen nemen over de verlenging, 
wijziging of opschorting van de 
maatregelen. Tijdens de evaluatie gaat de 
Commissie ook na of er ruimte is voor 
vereenvoudiging en bekijkt zij de interne 
en externe samenhang, de blijvende 
relevantie van alle doelstellingen en de 
bijdrage van de maatregelen tot de EU-
prioriteiten inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Zij houdt daarbij rekening 
met het langetermijneffect van eerdere 
maatregelen.

1. Uiterlijk midden 2017 stelt de 
Commissie een evaluatieverslag op over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
alle maatregelen (wat de resultaten en het 
effect betreft), de efficiëntie bij het gebruik 
van de middelen en de Europese 
toegevoegde waarde, teneinde een besluit 
te kunnen nemen over de verlenging, 
wijziging of opschorting van de 
maatregelen. Tijdens de evaluatie gaat de 
Commissie ook na of er ruimte is voor 
vereenvoudiging en bekijkt zij de interne 
en externe samenhang, de blijvende 
relevantie van alle doelstellingen en de 
bijdrage van de maatregelen tot de EU-
prioriteiten inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei, waaronder de effecten op 
economische, sociale en territoriale 
cohesie. Zij houdt daarbij rekening met het 
langetermijneffect van eerdere 
maatregelen. Daarnaast schenkt de 
Commissie in dat evaluatieverslag 
aandacht aan maatregelen die in de 
toekomst genomen moeten worden om de 
doeltreffendheid van de uitgaven van de 
Unie te verbeteren en de investeringen in 
prioritaire projecten te doen toenemen. In 
het kader van die beoordeling wordt ook 
nagegaan hoe de financiële instrumenten 
nog aantrekkelijker kunnen worden 
gemaakt voor een breder scala aan 
langetermijninvesteerders, waaronder 
openbare investeerders, en hoe de 
reikwijdte van in aanmerking komende 
projecten vergroot kan worden, en wordt 
tevens gekeken naar de mogelijke 
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ontwikkeling van eigen-
vermogensinstrumenten ter financiering 
van de infrastructuur van de Unie.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Facility houdt rekening met de 
onafhankelijke, grondige evaluatie van 
het Europa 2020-initiatief inzake 
projectobligaties, die in 2015 uitgevoerd 
zal worden. Op grond van deze evaluatie 
beoordeelt de Commissie de relevantie van 
het Europa 2020-initiatief inzake 
projectobligaties, evenals de 
doeltreffendheid ervan voor het verhogen 
van het volume van de investeringen in 
prioritaire projecten en het verbeteren van 
de efficiëntie van de uitgaven van de 
Unie. Op basis van deze evaluatie stelt de 
Commissie, rekening houdend met alle 
opties, passende wijzigingen van de 
regelgeving voor, met inbegrip van 
wetgevende wijzigingen, meer bepaald 
indien de voorspelde opname door de 
markt onbevredigend is of indien 
voldoende alternatieve bronnen van 
langetermijnschuldfinanciering 
beschikbaar komen.
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