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Amendement 104
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility zal zorgen voor maximaal 
groeipotentieel door synergieën tussen het 
vervoers-, energie- en 
telecommunicatiebeleid en de uitvoering 
ervan te benutten, waardoor de efficiëntie 
van het EU-optreden toeneemt.

(1) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility zal zorgen voor maximale 
duurzame ontwikkeling door synergieën 
tussen het vervoers-, energie- en 
telecommunicatiebeleid en de uitvoering 
ervan te benutten, waardoor de efficiëntie 
van het EU-optreden toeneemt.

Or. en

Amendement 105
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility zal zorgen voor maximaal 
groeipotentieel door synergieën tussen het 
vervoers-, energie- en 
telecommunicatiebeleid en de uitvoering 
ervan te benutten, waardoor de efficiëntie 
van het EU-optreden toeneemt.

(1) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility zal zorgen voor maximaal 
duurzaam groeipotentieel door synergieën 
tussen het vervoers-, energie- en 
telecommunicatiebeleid en de uitvoering 
ervan te benutten, waardoor de efficiëntie 
van het EU-optreden toeneemt.

Or. sv

Amendement 106
Jean-Jacob Bicep
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility zal zorgen voor maximaal 
groeipotentieel door synergieën tussen het
vervoers-, energie- en 
telecommunicatiebeleid en de uitvoering 
ervan te benutten, waardoor de efficiëntie 
van het EU-optreden toeneemt.

(1) Om tot een grotere sociale en 
territoriale samenhang in de Unie te 
komen, zijn synergieën tussen het 
vervoers-, energie- en 
telecommunicatiebeleid en de uitvoering 
ervan onontbeerlijk. Het doel van het EU-
optreden is om door middel van de 
Connecting Europe Facility deze 
synergieën tot stand te brengen en daarbij 
hoge sociale en milieunormen in acht te 
nemen.

Or. fr

Amendement 107
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility zal zorgen voor maximaal 
groeipotentieel door synergieën tussen het 
vervoers-, energie- en 
telecommunicatiebeleid en de uitvoering 
ervan te benutten, waardoor de efficiëntie 
van het EU-optreden toeneemt.

(1) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility zal zorgen voor maximaal 
duurzaam en milieuvriendelijk
groeipotentieel door synergieën tussen het 
vervoers-, energie- en 
telecommunicatiebeleid en de uitvoering 
ervan te benutten, waardoor de efficiëntie 
van het EU-optreden toeneemt.

Or. en

Motivering

De EU-uitdaging voor groei moet worden nagestreefd op het speelveld van duurzaamheid 
voor het milieu en met het oog op een koolstofarme economie in 2050. Alle vormen van 
synergie die kunnen worden gekoppeld aan de bevordering van deze doelstellingen, zijn 
daarom welkom.
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Amendement 108
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility zal zorgen voor maximaal 
groeipotentieel door synergieën tussen het 
vervoers-, energie- en 
telecommunicatiebeleid en de uitvoering 
ervan te benutten, waardoor de efficiëntie 
van het EU-optreden toeneemt.

(1) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility zal zorgen voor maximaal 
groei- en banenpotentieel door synergieën 
tussen het vervoers-, energie- en 
telecommunicatiebeleid en de uitvoering 
ervan te benutten, waardoor de efficiëntie 
van het EU-optreden toeneemt.

Or. en

Amendement 109
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Er is dringend behoefte aan 
financiële vereenvoudiging, zodat de 
voordelen van potentiële synergieën bij de 
aanleg, de ontwikkeling en het onderhoud 
van de gehele telecommunicatie- en 
energienetwerken kunnen worden 
geplukt.

Or. en

Amendement 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Bij de ontwikkeling van 
vervoersinfrastructuurbeleid moet 
rekening worden gehouden met de 
ecologische voetafdruk, de financiële 
crisis en het daaruit voortvloeiend gebrek 
aan publieke financiering, de 
demografische veranderingen en de 
toegankelijkheidsbehoeften van alle 
burgers en regio's. Het beleid dient 
gericht te zijn op slimme investeringen die 
op korte termijn economische, sociale en 
ecologische voordelen opleveren en banen 
creëren, en die tegelijk uitstel als gevolg 
van megaprojecten die niet kunnen 
worden uitgevoerd vóór de uiterste datum 
van 2030 voor het kernnetwerk vermijden.

Or. en

Amendement 111
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De goede werking van de interne markt 
hangt af van moderne, hoogperformante 
infrastructuur die zorgt voor vervoers-, 
energie- en telecommunicatieverbindingen 
tussen de lidstaten. Deze 
groeibevorderende verbindingen zorgen 
voor betere toegang tot de interne markt en
vergroten zo de concurrentiekracht van de 
markteconomie, hetgeen in de lijn ligt van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

(2) De goede werking van de interne markt 
hangt af van moderne, hoogperformante 
infrastructuur die zorgt voor vervoers-, 
energie- en telecommunicatieverbindingen 
tussen de lidstaten. Deze 
groeibevorderende verbindingen zorgen 
voor betere toegang tot de interne markt en
dragen zo bij aan een duurzamere 
economie, hetgeen in de lijn ligt van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

Or. en

Motivering

Duurzaamheid is een bredere doelstelling dan de voltooiing van de vrije concurrentie op de 
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interne markt.

Amendement 112
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De goede werking van de interne markt 
hangt af van moderne, hoogperformante 
infrastructuur die zorgt voor vervoers-, 
energie- en telecommunicatieverbindingen 
tussen de lidstaten. Deze 
groeibevorderende verbindingen zorgen 
voor betere toegang tot de interne markt en 
vergroten zo de concurrentiekracht van de 
markteconomie, hetgeen in de lijn ligt van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

(2) De goede werking van de interne markt 
hangt af van moderne, hoogperformante 
infrastructuur die zorgt voor vervoers-, 
energie- en telecommunicatieverbindingen 
tussen de lidstaten en hun regio's. Deze 
groeibevorderende verbindingen zorgen 
voor betere toegang tot de interne markt en 
vergroten zo de concurrentiekracht van de 
markteconomie, hetgeen in de lijn ligt van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

Or. pt

Motivering

Hoewel dit een pan-Europees instrument is, blijft het belangrijk om de integratie en 
ontwikkeling van alle regio's in Europa te bevorderen, zoals vastgelegd in de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie.

Amendement 113
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De goede werking van de interne 
markt hangt af van moderne, 
hoogperformante infrastructuur die zorgt 
voor vervoers-, energie- en
telecommunicatieverbindingen tussen de 
lidstaten. Deze groeibevorderende 

(2) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility heeft tot doel 
investeringen op het gebied van de trans-
Europese netwerken te stimuleren, en de 
sociale cohesie in Europa te bevorderen 
via duurzame mobiliteit van personen en 
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verbindingen zorgen voor betere toegang 
tot de interne markt en vergroten zo de 
concurrentiekracht van de 
markteconomie, hetgeen in de lijn ligt van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

adequate onderlinge verbindingen tussen 
al deze regio's. Met het oog hierop en om 
ervoor te zorgen dat de efficiëntie van het 
EU-optreden wordt verbeterd en de 
beschikbare fondsen doelmatig worden 
gebruikt, moet de CEF het mogelijk 
maken dat de synergieën tussen de
vervoers-, energie- en
telecommunicatiesectoren maximaal 
benut worden om de milieueffecten ervan 
te verminderen en een optimale efficiëntie 
te bereiken.

Or. fr

Amendement 114
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De goede werking van de interne markt 
hangt af van moderne, hoogperformante 
infrastructuur die zorgt voor vervoers-, 
energie- en telecommunicatieverbindingen 
tussen de lidstaten. Deze 
groeibevorderende verbindingen zorgen 
voor betere toegang tot de interne markt en 
vergroten zo de concurrentiekracht van de 
markteconomie, hetgeen in de lijn ligt van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

(2) De goede werking van de interne markt 
hangt af van moderne, hoogperformante 
infrastructuur die zorgt voor vervoers-, 
energie- en telecommunicatieverbindingen 
tussen de lidstaten. Deze betere
verbindingen zorgen voor betere toegang 
tot de interne markt en vergroten zo de 
concurrentiekracht van de markteconomie, 
hetgeen in de lijn ligt van de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie.

Or. en

Amendement 115
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De goede werking van de interne markt 
hangt af van moderne, hoogperformante 
infrastructuur die zorgt voor vervoers-, 
energie- en telecommunicatieverbindingen 
tussen de lidstaten. Deze 
groeibevorderende verbindingen zorgen 
voor betere toegang tot de interne markt en 
vergroten zo de concurrentiekracht van de 
markteconomie, hetgeen in de lijn ligt van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

(2) De goede werking van de interne markt 
hangt af van moderne, hoogperformante 
infrastructuur die zorgt voor vervoers-, 
energie- en telecommunicatieverbindingen 
tussen de lidstaten. Deze 
groeibevorderende verbindingen zorgen 
voor betere toegang tot de interne markt, 
bevorderen de grensoverschrijdende 
interactie en vergroten zo de 
concurrentiekracht van de markteconomie, 
hetgeen in de lijn ligt van de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie.

Or. en

Amendement 116
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In de Connecting Europe Facility 
hebben de industriesectoren die voor 
Europa van prioritair belang zijn, hun 
beslag gevonden. Deze faciliteit zal een 
onmisbaar instrument zijn om de aanzet 
te geven tot de totstandkoming van een 
Europees industrieel beleid als bron van 
duurzame groei.

Or. fr

Amendement 117
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility heeft tot doel de 
investeringen in trans-Europese 
netwerken te versnellen en via een 
hefboomeffect financiële middelen uit de 
publieke en particuliere sector aan te 
trekken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Overbodige mededeling omdat de voorgaande overweging reeds beter voorziet in de 
doelstellingen van de CEF.

Amendement 118
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility heeft tot doel de 
investeringen in trans-Europese 
netwerken te versnellen en via een 
hefboomeffect financiële middelen uit de 
publieke en particuliere sector aan te 
trekken.

Schrappen

Or. fr

Amendement 119
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De vaststelling van de Connecting (3) De vaststelling van de Connecting 
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Europe Facility heeft tot doel de 
investeringen in trans-Europese netwerken 
te versnellen en via een hefboomeffect 
financiële middelen uit de publieke en 
particuliere sector aan te trekken.

Europe Facility heeft tot doel de
rechtszekerheid te vergroten, de
investeringen in trans-Europese netwerken 
te versnellen en via een hefboomeffect 
financiële middelen uit de publieke en 
particuliere sector aan te trekken.

Or. en

Amendement 120
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility heeft tot doel de 
investeringen in trans-Europese netwerken 
te versnellen en via een hefboomeffect 
financiële middelen uit de publieke en 
particuliere sector aan te trekken.

(3) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility heeft tot doel de 
investeringen in trans-Europese netwerken 
te versnellen, de onderlinge synergie te 
vergroten en via een hefboomeffect 
financiële middelen uit de publieke en 
particuliere sector aan te trekken.

Or. en

Amendement 121
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Connecting Europe Facility 
moet binnen de energie- en 
vervoerssectoren niet alleen bijdragen tot 
het bereiken van de bestaande 
doelstellingen van een vermindering van 
broeikasgasemissies met 20%, een 
toename van de energie-efficiëntie met 
20% en een verhoging van het aandeel 
hernieuwbare energie tot 20%, maar moet 
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ook de basis leggen voor een klimaat- en 
energiebeleidskader voor de periode na 
2020, waarbij een voortzetting van de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie 
en vermindering van klimaatemissies 
centraal staat.

Or. sv

Amendement 122
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Commissie heeft zich ertoe 
verbonden om klimaatverandering als een 
van de kernthema's in de EU-
uitgavenprogramma's op te nemen en om 
minstens 20% van de EU-begroting te 
gebruiken voor de verwezenlijking van 
doelstellingen die verband houden met het 
klimaat. Het is belangrijk dat de bestrijding 
van en aanpassing aan klimaatverandering, 
alsook risicopreventie en -beheer, worden 
gestimuleerd bij het voorbereiden, 
ontwerpen en uitvoeren van projecten van 
gemeenschappelijk belang.
Infrastructuurinvesteringen die onder deze 
verordening vallen, moeten bijdragen tot 
de overgang naar een koolstofarme en 
klimaat- en rampenbestendige economie en 
maatschappij.

(5) De Commissie heeft zich ertoe 
verbonden om klimaatverandering als een 
van de kernthema's in de EU-
uitgavenprogramma's op te nemen en om 
minstens 20% van de EU-begroting te 
gebruiken voor de verwezenlijking van 
doelstellingen die verband houden met het 
klimaat. Het is belangrijk dat de bestrijding 
van en aanpassing aan klimaatverandering, 
alsook risicopreventie en -beheer, worden 
gestimuleerd bij het voorbereiden, 
ontwerpen en uitvoeren van projecten van 
gemeenschappelijk belang.
Infrastructuurinvesteringen die onder deze 
verordening vallen, moeten bijdragen tot 
de overgang naar een koolstofarme en 
klimaat- en rampenbestendige economie en 
maatschappij zonder dat het isolement van 
bepaalde Europese regio's, zoals de 
ultraperifere en insulaire regio's, 
toeneemt.

Or. pt

Motivering

Maatregelen en acties om een koolstofarme maatschappij en economie te bevorderen, mogen 
niet ertoe leiden dat het isolement van regio's die toch al ver van de interne economie af 
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liggen, nog toeneemt.

Amendement 123
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Commissie heeft zich ertoe 
verbonden om klimaatverandering als een 
van de kernthema's in de EU-
uitgavenprogramma's op te nemen en om
minstens 20% van de EU-begroting te 
gebruiken voor de verwezenlijking van 
doelstellingen die verband houden met het 
klimaat. Het is belangrijk dat de bestrijding 
van en aanpassing aan 
klimaatverandering, alsook risicopreventie 
en -beheer, worden gestimuleerd bij het 
voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van 
projecten van gemeenschappelijk belang.
Infrastructuurinvesteringen die onder deze 
verordening vallen, moeten bijdragen tot 
de overgang naar een koolstofarme en 
klimaat- en rampenbestendige economie 
en maatschappij.

(5) Het is van prioritair belang rekening 
te houden met de alomvattende effecten 
van het Europese milieubeleid, en de EU
heeft zich ertoe verbonden om minstens 
20% van de EU-begroting te gebruiken 
voor de verwezenlijking van doelstellingen 
die verband houden met het klimaat. Het is 
belangrijk dat de milieueffecten volledig 
worden beoordeeld en dat risicopreventie 
en -beheer worden gestimuleerd bij het 
voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van 
projecten van gemeenschappelijk belang.
Infrastructuurinvesteringen die onder deze 
verordening vallen, moeten bijdragen tot 
de overgang naar een algeheel 
milieuvriendelijke en sociaal duurzame
economie en maatschappij.

Or. fr

Amendement 124
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Commissie heeft zich ertoe 
verbonden om klimaatverandering als een 
van de kernthema's in de EU-
uitgavenprogramma's op te nemen en om 
minstens 20% van de EU-begroting te 
gebruiken voor de verwezenlijking van 

(5) De Commissie heeft zich ertoe 
verbonden om klimaatverandering als een 
van de kernthema's in de EU-
uitgavenprogramma's op te nemen en om 
minstens 20% van de EU-begroting te 
gebruiken voor de verwezenlijking van 
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klimaatdoelstellingen. Het is belangrijk 
dat de bestrijding van en aanpassing aan 
klimaatverandering, alsook risicopreventie 
en -beheer, worden gestimuleerd bij het 
voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van 
projecten van gemeenschappelijk belang.
Infrastructuurinvesteringen die onder deze 
verordening vallen, moeten bijdragen tot 
de overgang naar een koolstofarme en 
klimaat- en rampenbestendige economie en 
maatschappij.

klimaatdoelstellingen. De bestrijding van 
en aanpassing aan klimaatverandering, 
alsook risicopreventie en -beheer, moeten 
worden gestimuleerd bij het voorbereiden, 
ontwerpen en uitvoeren van projecten van 
gemeenschappelijk belang.
Infrastructuurinvesteringen die onder deze 
verordening vallen, moeten bijdragen tot 
de overgang naar een koolstofarme en 
klimaat- en rampenbestendige economie en 
maatschappij.

Or. sv

Amendement 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Commissie heeft zich ertoe 
verbonden om klimaatverandering als een 
van de kernthema's in de EU-
uitgavenprogramma's op te nemen en om 
minstens 20% van de EU-begroting te 
gebruiken voor de verwezenlijking van 
doelstellingen die verband houden met het 
klimaat. Het is belangrijk dat de bestrijding 
van en aanpassing aan klimaatverandering, 
alsook risicopreventie en -beheer, worden 
gestimuleerd bij het voorbereiden, 
ontwerpen en uitvoeren van projecten van 
gemeenschappelijk belang.
Infrastructuurinvesteringen die onder deze 
verordening vallen, moeten bijdragen tot 
de overgang naar een koolstofarme en 
klimaat- en rampenbestendige economie en 
maatschappij.

(5) De Commissie heeft zich ertoe 
verbonden om klimaatverandering als een 
van de kernthema's in de EU-
uitgavenprogramma's op te nemen en om 
minstens 20% van de EU-begroting te 
gebruiken voor de verwezenlijking van 
doelstellingen die verband houden met het 
klimaat. Het is belangrijk dat de bestrijding 
van en aanpassing aan klimaatverandering, 
alsook risicopreventie en -beheer, worden 
gestimuleerd bij het voorbereiden, 
ontwerpen en uitvoeren van projecten van 
gemeenschappelijk belang.
Infrastructuurinvesteringen die onder deze 
verordening vallen, moeten bijdragen tot 
de overgang naar een koolstofarme en 
klimaat- en rampenbestendige economie en 
maatschappij. De Commissie dient ervoor 
te zorgen dat internationale 
overeenkomsten en normen die op de 
interne markt van toepassing zijn, op 
gelijke wijze en zonder 
concurrentievervalsing op de lidstaten 
worden toegepast met het oog op het 
welslagen van Europese ondernemingen 
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in het licht van de concurrentie op de 
wereldmarkt.

Or. en

Amendement 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Commissie heeft zich ertoe 
verbonden om klimaatverandering als een 
van de kernthema's in de EU-
uitgavenprogramma's op te nemen en om 
minstens 20% van de EU-begroting te 
gebruiken voor de verwezenlijking van 
doelstellingen die verband houden met het 
klimaat. Het is belangrijk dat de bestrijding 
van en aanpassing aan klimaatverandering, 
alsook risicopreventie en -beheer, worden 
gestimuleerd bij het voorbereiden, 
ontwerpen en uitvoeren van projecten van 
gemeenschappelijk belang.
Infrastructuurinvesteringen die onder deze 
verordening vallen, moeten bijdragen tot 
de overgang naar een koolstofarme en 
klimaat- en rampenbestendige economie en 
maatschappij.

(5) De Commissie heeft zich ertoe 
verbonden om klimaatverandering als een 
van de kernthema's in de EU-
uitgavenprogramma's op te nemen en om 
minstens 20% van de EU-begroting te 
gebruiken voor de verwezenlijking van 
doelstellingen die verband houden met het 
klimaat. Het is belangrijk dat de bestrijding 
van en aanpassing aan klimaatverandering, 
alsook risicopreventie en -beheer, worden 
gestimuleerd bij het voorbereiden, 
ontwerpen en uitvoeren van projecten van 
gemeenschappelijk belang, en dat daarom 
voorrang wordt gegeven aan 
investeringen in de 
elektriciteitsverbindingen.
Infrastructuurinvesteringen die onder deze 
verordening vallen, moeten bijdragen tot 
de overgang naar een koolstofarme en 
klimaat- en rampenbestendige economie en 
maatschappij, en moeten de steun aan 
projecten met een hoge koolstofuitstoot op 
de lange termijn, die gedurende meerdere 
decennia zorgen dat fossiele brandstoffen 
deel uitmaken van ons energiestelsel en 
de EU-klimaatdoelstellingen voor 2020 en 
2050 ondermijnen, minimaliseren.

Or. en
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Amendement 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op 28 maart 2011 heeft de Commissie 
het witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
vastgesteld. Het doel van dit witboek is de 
broeikasgasemissies van de vervoerssector 
met minstens 60% te doen dalen tegen 
2050, in vergelijking met 1990. Wat 
infrastructuur betreft, streeft het witboek 
ernaar tegen 2030 in de hele EU een 
volledig functioneel en gebiedsdekkend 
multimodaal TEN-T-kernnetwerk tot stand 
te brengen. Het witboek heeft ook tot doel 
de prestaties van multimodale logistieke 
ketens te verbeteren, onder meer door een 
groter gebruik van energie-efficiëntere 
vervoerswijzen. Daarom zijn in het 
witboek de volgende relevante 
doelstellingen voor het TEN-T-beleid 
vastgesteld: tegen 2030 moet 30% van het 
vrachtvervoer over de weg over een 
afstand van meer dan 300 km verschuiven 
naar andere vervoerswijzen, en tegen 2050 
meer dan 50%; de lengte van het bestaande 
hogesnelheidsspoornet moet 
verdrievoudigen tegen 2030 en tegen 2050 
moet het grootste gedeelte van het 
passagiersvervoer over middellange 
afstanden over het spoor verlopen; tegen 
2050 moeten alle luchthavens uit het 
kernnetwerk verbonden zijn met het 
spoornet, en alle zeehavens met het 
netwerk voor vrachtvervoer per spoor en, 
voor zover mogelijk, met de 
binnenwateren.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. es

Amendement 128
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op 28 maart 2011 heeft de Commissie 
het witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
vastgesteld. Het doel van dit witboek is de 
broeikasgasemissies van de vervoerssector 
met minstens 60% te doen dalen tegen 
2050, in vergelijking met 1990. Wat 
infrastructuur betreft, streeft het witboek 
ernaar tegen 2030 in de hele EU een 
volledig functioneel en gebiedsdekkend 
multimodaal TEN-T-kernnetwerk tot stand 
te brengen. Het witboek heeft ook tot doel 
de prestaties van multimodale logistieke 
ketens te verbeteren, onder meer door een 
groter gebruik van energie-efficiëntere 
vervoerswijzen. Daarom zijn in het 
witboek de volgende relevante 
doelstellingen voor het TEN-T-beleid 
vastgesteld: tegen 2030 moet 30% van het 
vrachtvervoer over de weg over een 
afstand van meer dan 300 km verschuiven 
naar andere vervoerswijzen, en tegen 2050 
meer dan 50%; de lengte van het bestaande 
hogesnelheidsspoornet moet 
verdrievoudigen tegen 2030 en tegen 2050 
moet het grootste gedeelte van het 
passagiersvervoer over middellange 
afstanden over het spoor verlopen; tegen 
2050 moeten alle luchthavens uit het 
kernnetwerk verbonden zijn met het 
spoornet, en alle zeehavens met het 
netwerk voor vrachtvervoer per spoor en, 
voor zover mogelijk, met de 
binnenwateren.

(7) Op 28 maart 2011 heeft de Commissie 
het witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
vastgesteld. Het doel van dit witboek is de 
broeikasgasemissies van de vervoerssector 
met minstens 60% te doen dalen tegen 
2050, in vergelijking met 1990. Wat 
infrastructuur betreft, streeft het witboek 
ernaar tegen 2030 in de hele EU een 
volledig functioneel en gebiedsdekkend 
multimodaal TEN-T-kernnetwerk tot stand 
te brengen. Het witboek heeft ook tot doel 
op uniforme wijze een Europese 
vervoersruimte te ontwikkelen en de 
prestaties van multimodale logistieke 
ketens te verbeteren, onder meer door een 
groter gebruik van energie-efficiëntere 
vervoerswijzen. Daarom zijn in het 
witboek de volgende relevante 
doelstellingen voor het TEN-T-beleid 
vastgesteld: tegen 2030 moet 30% van het 
vrachtvervoer over de weg over een 
afstand van meer dan 300 km verschuiven 
naar andere vervoerswijzen, en tegen 2050 
meer dan 50%; de lengte van het bestaande 
hogesnelheidsspoornet moet 
verdrievoudigen tegen 2030 en tegen 2050 
moet het grootste gedeelte van het 
passagiersvervoer over middellange 
afstanden over het spoor verlopen; tegen 
2050 moeten alle luchthavens uit het 
kernnetwerk verbonden zijn met het 
spoornet, en alle zeehavens met het 
netwerk voor vrachtvervoer per spoor en 
met de binnenwateren.

Or. ro

Amendement 129
Sabine Wils
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op 28 maart 2011 heeft de Commissie 
het witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem"
vastgesteld. Het doel van dit witboek is de 
broeikasgasemissies van de vervoerssector 
met minstens 60% te doen dalen tegen 
2050, in vergelijking met 1990. Wat 
infrastructuur betreft, streeft het witboek 
ernaar tegen 2030 in de hele EU een 
volledig functioneel en gebiedsdekkend
multimodaal TEN-T-kernnetwerk tot stand 
te brengen. Het witboek heeft ook tot doel 
de prestaties van multimodale logistieke 
ketens te verbeteren, onder meer door een 
groter gebruik van energie-efficiëntere 
vervoerswijzen. Daarom zijn in het 
witboek de volgende relevante 
doelstellingen voor het TEN-T-beleid 
vastgesteld: tegen 2030 moet 30% van het 
vrachtvervoer over de weg over een 
afstand van meer dan 300 km verschuiven 
naar andere vervoerswijzen, en tegen 
2050 meer dan 50%; de lengte van het 
bestaande hogesnelheidsspoornet moet 
verdrievoudigen tegen 2030 en tegen 2050 
moet het grootste gedeelte van het 
passagiersvervoer over middellange 
afstanden over het spoor verlopen; tegen 
2050 moeten alle luchthavens uit het 
kernnetwerk verbonden zijn met het 
spoornet, en alle zeehavens met het 
netwerk voor vrachtvervoer per spoor en, 
voor zover mogelijk, met de 
binnenwateren.

(7) Op 28 maart 2011 heeft de Commissie 
het witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem"
vastgesteld. Terwijl het doel van dit 
witboek is de broeikasgasemissies van de 
vervoerssector met minstens 60% te doen 
dalen tegen 2050, in vergelijking met 1990, 
roept het Europees Parlement in zijn 
resolutie op wettelijke voorschriften op te 
stellen teneinde tegen 2020 een reductie 
van de uitstoot van CO2 en overige 
broeikasgassen uit vervoer met 20% te 
verwezenlijken. Wat infrastructuur betreft, 
streeft het witboek ernaar tegen 2030 in de 
hele EU een volledig functioneel 
multimodaal TEN-T-kernnetwerk tot stand 
te brengen, en het Europees Parlement 
dringt er bij de lidstaten op aan zichzelf te 
verbinden tot het verwijderen van de 
voornaamste bekende knelpunten in alle 
vervoerwijzen tegen 2020 door in 2015 
een goedgekeurd financieringsplan in te 
dienen. Het witboek heeft ook tot doel de 
prestaties van multimodale logistieke 
ketens te verbeteren, onder meer door meer
energie-efficiëntere vervoerswijzen te 
gebruiken.

Or. en

Motivering

In de resolutie van het EP over het witboek, zoals aangenomen op 15 december 2011, worden 
striktere doelstellingen en uiterste data voorgesteld om te zorgen voor een uiterst effectieve 
uitvoering van het genoemde witboek. Er dient slechts te worden herinnerd aan de 
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desbetreffende prioriteit van het witboek, aangezien de TEN-T-verordening en de CEF-
verordening de kerndoelen reeds in een heldere wetgevingsprocedure hebben vervat.

Amendement 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op 28 maart 2011 heeft de Commissie 
het witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem"
vastgesteld. Het doel van dit witboek is de 
broeikasgasemissies van de vervoerssector 
met minstens 60% te doen dalen tegen 
2050, in vergelijking met 1990. Wat 
infrastructuur betreft, streeft het witboek 
ernaar tegen 2030 in de hele EU een 
volledig functioneel en gebiedsdekkend 
multimodaal TEN-T-kernnetwerk tot stand 
te brengen. Het witboek heeft ook tot doel 
de prestaties van multimodale logistieke 
ketens te verbeteren, onder meer door een 
groter gebruik van energie-efficiëntere 
vervoerswijzen. Daarom zijn in het 
witboek de volgende relevante 
doelstellingen voor het TEN-T-beleid 
vastgesteld: tegen 2030 moet 30% van het 
vrachtvervoer over de weg over een 
afstand van meer dan 300 km verschuiven 
naar andere vervoerswijzen, en tegen 2050 
meer dan 50%; de lengte van het bestaande 
hogesnelheidsspoornet moet 
verdrievoudigen tegen 2030 en tegen 2050 
moet het grootste gedeelte van het 
passagiersvervoer over middellange 
afstanden over het spoor verlopen; tegen 
2050 moeten alle luchthavens uit het 
kernnetwerk verbonden zijn met het 
spoornet, en alle zeehavens met het 
netwerk voor vrachtvervoer per spoor en, 
voor zover mogelijk, met de 
binnenwateren.

(7) Op 28 maart 2011 heeft de Commissie 
het witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem"
vastgesteld. Het doel van dit witboek is de 
broeikasgasemissies van de vervoerssector 
met minstens 60% te doen dalen tegen 
2050, in vergelijking met 1990. Wat 
infrastructuur betreft, streeft het witboek 
ernaar tegen 2030 in de hele EU een 
volledig functioneel en interoperabel 
gebiedsdekkend multimodaal TEN-T-
kernnetwerk tot stand te brengen. De 
interoperabiliteit in het spoorvervoer zou 
kunnen worden vergroot met behulp van 
innovatieve oplossingen die de 
compatibiliteit tussen de betrokken 
systemen verbeteren, zoals 
boorduitrusting en sporen met meerdere 
spoorbreedtes. Het witboek heeft ook tot 
doel de prestaties van multimodale 
logistieke ketens te verbeteren, onder meer 
door een groter gebruik van energie-
efficiëntere vervoerswijzen. Daarom zijn in 
het witboek de volgende relevante 
doelstellingen voor het TEN-T-beleid 
vastgesteld: tegen 2030 moet 30% van het 
vrachtvervoer over de weg over een 
afstand van meer dan 300 km verschuiven 
naar andere vervoerswijzen, en tegen 2050 
meer dan 50%; de lengte van het bestaande 
hogesnelheidsspoornet moet 
verdrievoudigen tegen 2030 en tegen 2050 
moet het grootste gedeelte van het 
passagiersvervoer over middellange 
afstanden over het spoor verlopen; tegen 
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2050 moeten alle luchthavens uit het 
kernnetwerk verbonden zijn met het 
spoornet, en alle zeehavens met het 
netwerk voor vrachtvervoer per spoor en, 
voor zover mogelijk, met de 
binnenwateren.

Or. en

Motivering

Interoperabiliteit is een essentieel aspect van het goed functioneren van de interne markt, met 
name ten aanzien van de spoorwegsector. Dit dient in ruime zin te worden opgevat, zodat 
minder kostbare oplossingen kunnen worden uitgevoerd.

Amendement 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De EU streeft ernaar alle externe 
kosten te minimaliseren en te 
internaliseren en het beginsel dat "de 
vervuiler betaalt", zoals opgenomen in 
artikel 191 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, toe te passen.

Or. en

Amendement 132
Michael Gahler

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Om het goederenvervoer naar het 
spoor te verleggen, is het dringend nodig 
de acceptatie onder burgers die met 
railverkeerslawaai te maken hebben, te 
verbeteren, en de lawaaibelasting te 
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verminderen, vooral bij 
goederenspoorcorridors.

Or.de

Amendement 133
Philip Bradbourn

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Op 6 juli 2010 heeft het Europees 
Parlement in zijn resolutie inzake een 
duurzame toekomst voor het 
vervoer benadrukt dat een efficiënt 
vervoersbeleid een financieel kader vergt 
dat is aangepast aan de uitdagingen en dat 
de huidige middelen voor vervoer en 
mobiliteit derhalve moeten worden 
verhoogd; het Parlement vond het voorts 
noodzakelijk een faciliteit op te richten ter 
coördinatie van het gebruik van 
verschillende bronnen van 
vervoersfinanciering, kredieten die 
beschikbaar zijn in het kader van het 
cohesiebeleid, publiekprivate 
partnerschappen (PPP's) of andere 
financiële instrumenten zoals 
waarborgen.

(8) Op 6 juli 2010 heeft het Europees 
Parlement in zijn resolutie inzake een 
duurzame toekomst voor het vervoer 
benadrukt dat een efficiënt vervoersbeleid 
een financieel kader vergt dat is aangepast 
aan de uitdagingen; het Parlement vond het 
voorts noodzakelijk een faciliteit op te 
richten ter coördinatie en optimalisering 
van het gebruik van verschillende bronnen 
van vervoersfinanciering en van alle op 
EU-niveau beschikbare financiële 
middelen en mechanismen.

Or. en

Amendement 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het vorig meerjarig financieel 
kader (2007-2013) heeft aangetoond dat 
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een beperkt budget voor TEN-T de 
voortgang van de voornaamste projecten, 
en in het bijzonder van 
grensoverschrijdende projecten, 
belemmert. Een adequaat Europees 
begrotingskader voor TEN-T maakt het 
niet alleen mogelijk meer privé-
investeringen aan te trekken, maar ook op 
nationaal niveau voor meer politieke 
bereidheid voor Europese projecten en 
dus voor een betere samenwerking tussen 
bij een grensoverschrijdend project 
betrokken lidstaten te zorgen. De 
Europese Unie moet ambitieuzer worden 
ten aanzien van de grote Europese 
infrastructuurprojecten, waarvoor het 
toegekende budget wegens de complexe en 
zware werken opwaarts herzien moet 
worden en het daarop van toepassing 
zijnde financiële reglement aangepast 
moet worden. Aan de nieuwe TEN-T-
richtsnoeren moeten de nodige 
budgettaire en regelgevende middelen ter 
beschikking worden gesteld om ze te 
kunnen voltooien.

Or. fr

Motivering

Met betrekking tot het vorig meerjarig financieel kader moet gewezen worden op de 
teleurstellende resultaten die werden geboekt wegens het beperkte budget en het soms 
ongeschikt regelgevingskader. De Connecting Europe Facility wordt dan ook vastgesteld om 
voor een adequaat regelgevings- en begrotingskader voor de voltooiing van TEN-T te zorgen.

Amendement 135
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Op basis van de doelstellingen die in 
het witboek zijn vastgelegd, wordt in de 
TEN-T-richtsnoeren, zoals vastgesteld in 
Verordening (EU) nr. XXX/2012 van het 

(10) Op basis van de doelstellingen die in 
het witboek zijn vastgelegd, wordt in de 
TEN-T-richtsnoeren, zoals vastgesteld in 
Verordening (EU) nr. XXX/2012 van het 
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Europees Parlement en de Raad van …, de 
infrastructuur van het trans-Europees 
vervoersnetwerk geïdentificeerd, de eisen 
gespecificeerd waaraan deze infrastructuur 
moet voldoen en maatregelen vastgesteld 
voor de tenuitvoerlegging ervan. De 
richtsnoeren voorzien met name in de 
voltooiing van het kernnetwerk tegen 2030.

Europees Parlement en de Raad van …, de 
infrastructuur van het trans-Europees 
vervoersnetwerk geïdentificeerd, de eisen 
gespecificeerd waaraan deze infrastructuur 
moet voldoen en maatregelen vastgesteld 
voor de tenuitvoerlegging ervan. De 
richtsnoeren voorzien met name in de 
voltooiing van het kernnetwerk tegen 2030 
door middel van de aanleg van nieuwe 
infrastructuur alsmede het herstel en de 
opwaardering van bestaande 
infrastructuur.

Or. en

Amendement 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Op basis van de doelstellingen die in 
het witboek zijn vastgelegd, wordt in de 
TEN-T-richtsnoeren, zoals vastgesteld in 
Verordening (EU) nr. XXX/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van …, de 
infrastructuur van het trans-Europees 
vervoersnetwerk geïdentificeerd, de eisen 
gespecificeerd waaraan deze infrastructuur 
moet voldoen en maatregelen vastgesteld 
voor de tenuitvoerlegging ervan. De 
richtsnoeren voorzien met name in de 
voltooiing van het kernnetwerk tegen 2030.

(10) Op basis van de doelstellingen die in 
het witboek zijn vastgelegd, wordt in de 
TEN-T-richtsnoeren, zoals vastgesteld in 
Verordening (EU) nr. XXX/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van …, de 
infrastructuur van het trans-Europees 
vervoersnetwerk geïdentificeerd, de eisen 
gespecificeerd waaraan deze infrastructuur 
moet voldoen en maatregelen vastgesteld 
voor de tenuitvoerlegging ervan. De 
richtsnoeren voorzien met name in de 
voltooiing van het kernnetwerk tegen 2030 
door middel van de aanleg van nieuwe 
infrastructuur alsmede de revitalisering 
en opwaardering van bestaande 
infrastructuur.

Or. en

Amendement 137
Sabine Wils
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Op basis van een analyse van de 
plannen van de lidstaten op het gebied van 
vervoersinfrastructuur raamt de Commissie 
dat de investeringsbehoefte in het vervoer 
500 miljard euro bedraagt voor het 
volledige TEN-T-netwerk in de periode 
2014-2020, waarvan naar schatting 
250 miljard euro nodig is voor 
investeringen in het kernnetwerk. Gezien 
de beschikbare middelen op EU-niveau is 
het nodig de investeringen toe te spitsen 
op de projecten met de hoogste Europese 
toegevoegde waarde, wil men het 
gewenste effect bereiken. De steun moet 
daarom in de eerste plaats naar het 
kernnetwerk gaan (met name de corridors 
van het kernnetwerk) en naar de 
projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van verkeersbeheersystemen
(met name de systemen voor 
luchtverkeersbeheer die voortvloeien uit 
SESAR en waarvoor ongeveer 3 miljard 
euro aan EU-begrotingsmiddelen nodig 
is).

(11) Op basis van een analyse van de 
plannen van de lidstaten op het gebied van 
vervoersinfrastructuur raamt de Commissie 
dat de investeringsbehoefte in het vervoer 
500 miljard euro bedraagt voor het 
volledige TEN-T-netwerk in de periode 
2014-2020, waarvan naar schatting 
250 miljard euro nodig is voor 
investeringen in het kernnetwerk.

Or. en

Motivering

Het is niet nodig om in dit stadium al zo in detail te treden.

Amendement 138
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Op basis van een analyse van de (11) Op basis van een analyse van de 
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plannen van de lidstaten op het gebied van 
vervoersinfrastructuur raamt de Commissie 
dat de investeringsbehoefte in het vervoer 
500 miljard euro bedraagt voor het 
volledige TEN-T-netwerk in de periode 
2014-2020, waarvan naar schatting 
250 miljard euro nodig is voor 
investeringen in het kernnetwerk. Gezien 
de beschikbare middelen op EU-niveau is 
het nodig de investeringen toe te spitsen op 
de projecten met de hoogste Europese 
toegevoegde waarde, wil men het gewenste 
effect bereiken. De steun moet daarom in 
de eerste plaats naar het kernnetwerk gaan 
(met name de corridors van het 
kernnetwerk) en naar de projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van verkeersbeheersystemen (met name de 
systemen voor luchtverkeersbeheer die 
voortvloeien uit SESAR en waarvoor 
ongeveer 3 miljard euro aan EU-
begrotingsmiddelen nodig is).

plannen van de lidstaten op het gebied van 
vervoersinfrastructuur raamt de Commissie 
dat de investeringsbehoefte in het vervoer 
500 miljard euro bedraagt voor het 
volledige TEN-T-netwerk in de periode 
2014-2020, waarvan naar schatting 
250 miljard euro nodig is voor 
investeringen in het kernnetwerk. Gezien 
de beschikbare middelen op EU-niveau is 
het nodig de investeringen toe te spitsen op 
de projecten met de hoogste Europese 
toegevoegde waarde, wil men het gewenste 
effect bereiken. De steun moet daarom in 
de eerste plaats naar het kernnetwerk gaan 
(met name de corridors van het 
kernnetwerk), zonder steun voor het 
uitgebreide netwerk uit te sluiten, en naar 
de projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van verkeersbeheersystemen 
(met name de systemen voor 
luchtverkeersbeheer die voortvloeien uit 
SESAR en waarvoor ongeveer 3 miljard 
euro aan EU-begrotingsmiddelen nodig is).

Or. pt

Motivering

Steun uit de CEF moet op het kernnetwerk gericht zijn. Steun voor het uitgebreide netwerk 
mag daarbij evenwel niet worden uitgesloten voor projecten met een toegevoegde Europese 
waarde, met name in regio's zoals de in de artikelen 349 en 355 van het VWEU beschreven 
ultraperifere gebieden, die vallen onder het uitgebreide netwerk, om te voorkomen dat deze 
regio's nog verder geïsoleerd raken.

Amendement 139
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Op basis van een analyse van de 
plannen van de lidstaten op het gebied van 
vervoersinfrastructuur raamt de Commissie 
dat de investeringsbehoefte in het vervoer 
500 miljard euro bedraagt voor het 

(11) Op basis van een analyse van de 
plannen van de lidstaten op het gebied van 
vervoersinfrastructuur raamt de Commissie 
dat de investeringsbehoefte in het vervoer 
500 miljard euro bedraagt voor het 
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volledige TEN-T-netwerk in de periode 
2014-2020, waarvan naar schatting 
250 miljard euro nodig is voor 
investeringen in het kernnetwerk. Gezien 
de beschikbare middelen op EU-niveau is 
het nodig de investeringen toe te spitsen op 
de projecten met de hoogste Europese 
toegevoegde waarde, wil men het gewenste 
effect bereiken. De steun moet daarom in 
de eerste plaats naar het kernnetwerk gaan 
(met name de corridors van het 
kernnetwerk) en naar de projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van verkeersbeheersystemen (met name de 
systemen voor luchtverkeersbeheer die 
voortvloeien uit SESAR en waarvoor 
ongeveer 3 miljard euro aan EU-
begrotingsmiddelen nodig is).

volledige TEN-T-netwerk in de periode 
2014-2020, waarvan naar schatting 
250 miljard euro nodig is voor 
investeringen in het kernnetwerk. Gezien 
de beschikbare middelen op EU-niveau is 
het nodig de investeringen toe te spitsen op 
de projecten met de hoogste Europese 
toegevoegde waarde, wil men het gewenste 
effect bereiken. De steun moet daarom in 
de eerste plaats naar het kernnetwerk gaan 
(met name de corridors van het 
kernnetwerk) en naar de projecten van 
gemeenschappelijk belang, zoals 
multimodale verkeersknooppunten, en 
projecten op het gebied van 
verkeersbeheersystemen (met name de 
systemen voor luchtverkeersbeheer die 
voortvloeien uit SESAR en waarvoor 
ongeveer 3 miljard euro aan EU-
begrotingsmiddelen nodig is).

Or. en

Amendement 140
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) overwegende dat de Commissie in 
haar mededeling "De ultraperifere regio's 
van de Europese Unie: naar een 
samenwerkingsverband voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei" van juni 
2012 wijst op de specifieke dimensie van 
de ultraperifere regio's, die erkend zijn in 
de artikelen 349 en 355, en dat zij 
rekening zal houden met de opname van 
deze regio's in relevante specifieke 
projecten van algemeen belang op het 
gebied van vervoer, telecommunicatie en 
energie, om deze regio's beter te 
integreren in de interne markt en hun 



AM\912704NL.doc 27/145 PE496.337v01-00

NL

economische ontwikkeling te bevorderen 
en dat deze regio's daarom steun moeten 
krijgen uit de CEF voor de uitwerking van 
een reeks specifieke projecten;

Or. pt

Motivering

Ten gevolge van hun natuurlijke kenmerken en isolement ten opzichte van andere Europese 
regio's zouden de ultraperifere regio's overeenkomstig de artikelen 349 en 355 van het VWEU 
van dit financiële instrument moeten kunnen profiteren ter bevordering van hun integratie in 
plaats van het vergroten van hun isolement ten opzichte van de interne markt.

Amendement 141
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om te zorgen voor Europese 
meerwaarde moet de EU haar 
inspanningen en hulpmiddelen richten op 
grensoverschrijdende delen die zijn 
opgegeven of stopgezet sinds het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij 
moet voorrang gegeven worden aan het 
opwaarderen van de bestaande 
infrastructuur.

Or. en

Amendement 142
Lena Kolarska-Bobińska

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 

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

Cohesiefonds geconfronteerd worden met 
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 
vervoersprojecten te financieren die deel 
uitmaken van het kernnetwerk in de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds met inachtneming van de 
nationale toewijzingen voor de projecten 
die in de bijlage bij onderhavige 
verordening zijn opgenomen. 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.

Or. en

Amendement 143
Krišjānis Kariņš

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 
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 

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

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. Er moet aanvullende 
financiering worden verstrekt vanuit het 
Cohesiefonds bovenop de toewijzingen 
aan de lidstaten uit dit fonds en 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.

Or. lv

Amendement 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

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 
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 

(13) Uit de ervaring met het huidige 
financiële kader is gebleken dat veel 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds geconfronteerd worden met 
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 
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vervoersprojecten te financieren die deel 
uitmaken van het kernnetwerk in de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds. De Commissie dient de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds aan te sporen om een 
geschikte reeks projecten te plannen 
teneinde de grootst mogelijk prioriteit te 
geven aan de nationale toewijzingen in 
het kader van het Cohesiefonds.

vervoersprojecten te financieren die deel 
uitmaken van het kernnetwerk of 
betrekking hebben op de horizontale 
prioriteiten in de lidstaten die in 
aanmerking komen voor het Cohesiefonds.
In een eerste fase worden bij de selectie 
van projecten die voor financiering in 
aanmerking komen, de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds in acht genomen. De 
Commissie dient de lidstaten die in 
aanmerking komen voor het Cohesiefonds 
aan te sporen om een geschikte reeks 
projecten te plannen, met name door de 
institutionele capaciteit van de 
desbetreffende overheden te versterken en 
door aanvullende oproepen tot het 
indienen van voorstellen te organiseren.

Or. en

Amendement 145
Philippe De Backer

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 
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 

(13) Uit de ervaring met het huidige 
financiële kader is gebleken dat veel 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds geconfronteerd worden met 
grote hinderpalen om complexe 
grensoverschrijdende projecten voor 
vervoersinfrastructuur met een hoge 
toegevoegde waarde voor de EU tijdig uit 
te voeren, dit resulteert dan ook vaak in 
een inefficiënt gebruik van Europese 
middelen. 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 
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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.

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.

Or. nl

Amendement 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

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 
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 

(13) Uit de ervaring met het huidige 
financiële kader is gebleken dat veel 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds geconfronteerd worden met 
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. De Commissie moet ervoor 
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Cohesiefonds. zorgen dat verstoring van de nationale 
toewijzingen niet mogelijk is. De 
Commissie moet tegelijkertijd de nodige 
coördinatie en ondersteuning verlenen 
aan de in aanmerking komende lidstaten 
teneinde administratieve en 
bureaucratische belemmeringen uit de 
weg te ruimen en een transparant proces 
voor de selectie van de projecten te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 147
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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 

(13) Uit de ervaring met het huidige 
financiële kader is gebleken dat veel 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds geconfronteerd worden met 
grote hinderpalen om complexe 
grensoverschrijdende projecten voor
energie- en vervoersinfrastructuur met een 
hoge toegevoegde waarde voor de EU 
tijdig uit te voeren. Om de oplevering van
deze projecten, met name 
grensoverschrijdende projecten met een 
hoge toegevoegde waarde voor de Unie, te 
verbeteren, moeten de kredieten uit het 
Cohesiefonds (10 miljard euro) in het 
kader van de Connecting Europe Facility
worden gedistribueerd aan zowel 
vervoers- als energieprojecten 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.
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Cohesiefonds.

Or. en

Amendement 148
Roberts Zīle

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 
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.

(13) Uit de ervaring met het huidige 
financiële kader is gebleken dat veel 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds geconfronteerd worden met 
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 (en in het 
bijzonder de corridors van het 
kernnetwerk) in de lidstaten die in 
aanmerking komen voor het Cohesiefonds.
De toewijzing van de kredieten uit het 
Cohesiefonds aan elk van de lidstaten in 
het kader van de Connecting Europe 
Facility dient in overeenstemming te zijn 
met de nationale totaalbedragen. Na de 
tussentijdse beoordeling dient 
financiering die niet door de 
desbetreffende lidstaat is vastgelegd, 
echter te worden vrijgemaakt voor alle 
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 
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grootst mogelijk prioriteit te geven aan de 
nationale toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds.

Or. en

Motivering

Om te zorgen dat er ook echt vooruitgang wordt geboekt in de ontwikkeling van het 
kernnetwerk, en in het bijzonder de corridors van het kernnetwerk, moet een bepaalde mate 
van concurrentie tussen de lidstaten worden aangehouden, ook met betrekking tot de 
toewijzing van 10 miljard euro uit het Cohesiefonds. Vanaf het begin moeten de toewijzingen 
uitdrukkelijk overeenkomen met de nationale totaalbedragen in het kader van het 
Cohesiefonds. Desalniettemin moeten na de tussentijdse beoordeling niet-vastgelegde 
middelen beschikbaar worden gemaakt voor alle lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds.

Amendement 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

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 
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

(13) Uit de ervaring met het huidige 
financiële kader is gebleken dat veel
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds geconfronteerd worden met 
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 
vervoersprojecten te financieren die deel
uitmaken van het kernnetwerk in de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds met inachtneming van de 
nationale toewijzingen voor de projecten 
die in de bijlage bij onderhavige 
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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.

verordening zijn opgenomen. 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.

Or. en

Amendement 150
Behandeling in de commissie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) In haar mededeling "Prioriteiten voor 
energie-infrastructuurprojecten voor 2020 
en verder – Een blauwdruk voor een 
Europees geïntegreerd energienetwerk", 
die in november 2010 is vastgesteld, heeft 
de Commissie de prioritaire corridors 
vastgesteld die nodig zijn om de EU in 
staat te stellen haar ambitieuze energie- en 
klimaatdoelstellingen voor 2020 te 
verwezenlijken, namelijk de voltooiing van 
de interne energiemarkt, 
voorzieningszekerheid, de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
voorbereiding van de netten voor het 
verder koolstofvrij maken van het 
energiesysteem na 2020.

(14) In haar mededeling "Prioriteiten voor 
energie-infrastructuurprojecten voor 2020 
en verder – Een blauwdruk voor een 
Europees geïntegreerd energienetwerk", 
die in november 2010 is vastgesteld, heeft 
de Commissie de prioritaire corridors 
vastgesteld die nodig zijn om de EU in 
staat te stellen haar ambitieuze energie- en 
klimaatdoelstellingen voor 2020 te 
verwezenlijken, namelijk de voltooiing van 
de interne energiemarkt, 
voorzieningszekerheid, de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
voorbereiding van de netten voor het 
verder koolstofvrij maken van het 
energiesysteem na 2020. De Commissie 
herinnert met name aan het belang om de 
onderlinge verbindingscapaciteit van 
elektriciteit en gas tussen het Iberisch 
schiereiland en Frankrijk te verbeteren.

Or. en

Amendement 151
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) In haar mededeling "Prioriteiten voor 
energie-infrastructuurprojecten voor 2020 
en verder – Een blauwdruk voor een 
Europees geïntegreerd energienetwerk", 
die in november 2010 is vastgesteld, heeft 
de Commissie de prioritaire corridors 
vastgesteld die nodig zijn om de EU in 
staat te stellen haar ambitieuze energie- en 
klimaatdoelstellingen voor 2020 te 
verwezenlijken, namelijk de voltooiing van 
de interne energiemarkt, 
voorzieningszekerheid, de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
voorbereiding van de netten voor het 
verder koolstofvrij maken van het 
energiesysteem na 2020.

(14) In haar mededeling "Prioriteiten voor 
energie-infrastructuurprojecten voor 2020 
en verder – Een blauwdruk voor een 
Europees geïntegreerd energienetwerk", 
die in november 2010 is vastgesteld, heeft 
de Commissie de prioritaire corridors 
vastgesteld die nodig zijn om de EU in 
staat te stellen haar ambitieuze energie- en 
klimaatdoelstellingen voor 2020 te 
verwezenlijken, namelijk de voltooiing van 
de interne energiemarkt, 
voorzieningszekerheid, de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen en de 
voorbereiding van de 
elektriciteitsdistributie- en 
transmissienetten voor de verdere opname 
van hernieuwbare energie na 2020.

Or. en

Amendement 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn grote investeringen nodig om 
Europa's energie-infrastructuur te 
moderniseren en uit te breiden en om 
netten over de grenzen heen met elkaar te 
verbinden, teneinde energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU, namelijk 
concurrentiekracht, duurzaamheid en 
voorzieningszekerheid, op kosteneffectieve 
wijze te verwezenlijken. De geraamde 
investeringsbehoefte in energie-
infrastructuur tot 2020 bedraagt 1 triljoen 
euro, waarvan ongeveer 200 miljard euro 
in transmissie- en opslaginfrastructuur voor 

(15) Er zijn grote investeringen nodig om 
Europa's energie-infrastructuur te 
moderniseren en uit te breiden en om 
netten over de grenzen heen met elkaar te 
verbinden, teneinde energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU, namelijk 
concurrentiekracht, duurzaamheid en 
voorzieningszekerheid, op kosteneffectieve 
wijze te verwezenlijken, met name door 
een einde te maken aan de overgebleven 
energie-eilanden in Europa. De geraamde 
investeringsbehoefte in energie-
infrastructuur tot 2020 bedraagt 1 triljoen 
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elektriciteit en gas die van Europees belang 
wordt geacht. Het risico bestaat dat 
ongeveer 100 miljard euro aan
investeringen in projecten van Europees 
belang niet wordt gedaan door hinderpalen 
die te maken hebben met vergunningen, 
regelgeving en financiering.

euro, waarvan ongeveer 200 miljard euro 
in transmissie- en opslaginfrastructuur voor 
elektriciteit en gas die van Europees belang 
wordt geacht. Het risico bestaat dat 
ongeveer 100 miljard euro aan 
investeringen in projecten van Europees 
belang niet wordt gedaan door hinderpalen 
die te maken hebben met vergunningen, 
regelgeving en financiering.

Or. lt

Amendement 153
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn grote investeringen nodig om 
Europa's energie-infrastructuur te 
moderniseren en uit te breiden en om 
netten over de grenzen heen met elkaar te 
verbinden, teneinde energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU, namelijk 
concurrentiekracht, duurzaamheid en 
voorzieningszekerheid, op kosteneffectieve 
wijze te verwezenlijken. De geraamde 
investeringsbehoefte in energie-
infrastructuur tot 2020 bedraagt 1 triljoen 
euro, waarvan ongeveer 200 miljard euro 
in transmissie- en opslaginfrastructuur voor 
elektriciteit en gas die van Europees belang 
wordt geacht. Het risico bestaat dat 
ongeveer 100 miljard euro aan 
investeringen in projecten van Europees 
belang niet wordt uitgegeven vanwege 
door hinderpalen die te maken hebben met 
vergunningen, regelgeving en financiering.

(15) Er zijn grote investeringen nodig om 
Europa's energie-infrastructuur te 
moderniseren en uit te breiden en om 
netten over de grenzen heen met elkaar te 
verbinden, teneinde energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU, namelijk 
concurrentiekracht, duurzaamheid en 
voorzieningszekerheid, op kosteneffectieve 
wijze te verwezenlijken. De geraamde 
investeringsbehoefte in energie-
infrastructuur tot 2020 bedraagt 1 triljoen 
euro, waarvan ongeveer 200 miljard euro 
in transmissie- en opslaginfrastructuur voor 
elektriciteit en gas die van Europees belang 
wordt geacht. Het risico bestaat dat 
ongeveer 100 miljard euro aan 
investeringen in projecten van Europees 
belang niet wordt uitgegeven vanwege 
hinderpalen die te maken hebben met 
vergunningen, regelgeving en financiering, 
althans volgens het aan de Raad Vervoer, 
Telecommunicatie en Energie van 10 juni 
2011 gerichte werkdocument van de 
Commissie "Investeringsbehoeften en 
investeringseisen voor de energie-
infrastructuur".
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Or. en

Motivering

Harmonisering met de overwegingen van de verordening inzake de richtsnoeren voor trans-
Europese energie-infrastructuur.

Amendement 154
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn grote investeringen nodig om
Europa's energie-infrastructuur te 
moderniseren en uit te breiden en om 
netten over de grenzen heen met elkaar te 
verbinden, teneinde energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU, namelijk 
concurrentiekracht, duurzaamheid en 
voorzieningszekerheid, op kosteneffectieve 
wijze te verwezenlijken. De geraamde 
investeringsbehoefte in energie-
infrastructuur tot 2020 bedraagt 1 triljoen
euro, waarvan ongeveer 200 miljard euro 
in transmissie- en opslaginfrastructuur voor 
elektriciteit en gas die van Europees belang 
wordt geacht. Het risico bestaat dat 
ongeveer 100 miljard euro aan 
investeringen in projecten van Europees 
belang niet wordt uitgegeven vanwege 
door hinderpalen die te maken hebben 
met vergunningen, regelgeving en 
financiering.

(15) Er zijn grote investeringen nodig om
eerst aan de hand van beleidsmaatregelen 
inzake energie-efficiëntie de nationale en 
Europese elektriciteitsinfrastructuur te
minimaliseren, vervolgens te
moderniseren en tot slot, waar nieuwe 
infrastructuur nodig is, uit te breiden, 
teneinde energie- en klimaatdoelstellingen 
van de EU, namelijk concurrentiekracht, 
duurzaamheid en voorzieningszekerheid, 
op kosteneffectieve wijze te 
verwezenlijken. Indien geen rekening 
wordt gehouden met dit beginsel van 
hiërarchie van belangrijkheid op basis 
van kostenefficiëntie, kan de geraamde 
investeringsbehoefte in energie-
infrastructuur tot 2020 1 triljoen euro
bedragen, waarvan ongeveer 200 miljard 
euro in transmissie- en opslaginfrastructuur 
voor elektriciteit en gas die van Europees 
belang wordt geacht.

Or. en

Amendement 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn grote investeringen nodig om 
Europa's energie-infrastructuur te 
moderniseren en uit te breiden en om 
netten over de grenzen heen met elkaar te 
verbinden, teneinde energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU, namelijk 
concurrentiekracht, duurzaamheid en 
voorzieningszekerheid, op kosteneffectieve 
wijze te verwezenlijken. De geraamde 
investeringsbehoefte in energie-
infrastructuur tot 2020 bedraagt 1 triljoen 
euro, waarvan ongeveer 200 miljard euro 
in transmissie- en opslaginfrastructuur voor 
elektriciteit en gas die van Europees belang 
wordt geacht. Het risico bestaat dat 
ongeveer 100 miljard euro aan 
investeringen in projecten van Europees 
belang niet wordt gedaan door hinderpalen 
die te maken hebben met vergunningen, 
regelgeving en financiering.

(15) Er zijn grote investeringen nodig om 
Europa's energie-infrastructuur te 
moderniseren en uit te breiden en om 
netten over de grenzen heen met elkaar te 
verbinden, opdat een eind wordt gemaakt 
aan het bestaan van energie-eilanden, 
teneinde energie- en klimaatdoelstellingen 
van de EU, namelijk concurrentiekracht, 
duurzaamheid en voorzieningszekerheid, 
op kosteneffectieve wijze te 
verwezenlijken. De geraamde 
investeringsbehoefte in energie-
infrastructuur tot 2020 bedraagt 1 triljoen 
euro, waarvan ongeveer 200 miljard euro 
in transmissie- en opslaginfrastructuur voor 
elektriciteit en gas die van Europees belang 
wordt geacht. Het risico bestaat dat 
ongeveer 100 miljard euro aan 
investeringen in projecten van Europees 
belang niet wordt gedaan door hinderpalen 
die te maken hebben met vergunningen, 
regelgeving en financiering.

Or. en

Amendement 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn grote investeringen nodig om 
Europa's energie-infrastructuur te 
moderniseren en uit te breiden en om 
netten over de grenzen heen met elkaar te 
verbinden, teneinde energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU, namelijk 
concurrentiekracht, duurzaamheid en 
voorzieningszekerheid, op kosteneffectieve 
wijze te verwezenlijken. De geraamde 
investeringsbehoefte in energie-

(15) Er zijn grote investeringen nodig om 
Europa's energie-infrastructuur te 
moderniseren en uit te breiden en om 
netten over de grenzen heen met elkaar te 
verbinden, teneinde energie- en 
klimaatdoelstellingen van de EU, namelijk 
concurrentiekracht, duurzaamheid en 
voorzieningszekerheid, op kosteneffectieve 
wijze te verwezenlijken.
Elektriciteitssnelwegen op lange afstand 
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infrastructuur tot 2020 bedraagt 1 triljoen 
euro, waarvan ongeveer 200 miljard euro 
in transmissie- en opslaginfrastructuur voor 
elektriciteit en gas die van Europees belang 
wordt geacht. Het risico bestaat dat 
ongeveer 100 miljard euro aan 
investeringen in projecten van Europees 
belang niet wordt gedaan door hinderpalen 
die te maken hebben met vergunningen, 
regelgeving en financiering.

dragen aanzienlijk bij aan het overwinnen 
van de variabiliteit van de hernieuwbare 
elektriciteitsbronnen doordat die bronnen 
worden gedeeld door en gedistribueerd 
over de gehele Unie. De geraamde 
investeringsbehoefte in energie-
infrastructuur tot 2020 bedraagt 1 triljoen 
euro, waarvan ongeveer 200 miljard euro 
in transmissie- en opslaginfrastructuur voor 
elektriciteit en gas die van Europees belang
wordt geacht. Het risico bestaat dat 
ongeveer 100 miljard euro aan 
investeringen in projecten van Europees 
belang niet wordt gedaan door hinderpalen 
die te maken hebben met vergunningen, 
regelgeving en financiering.

Or. en

Amendement 157
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) In de mededeling van de 
Commissie "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050" van 8 maart 2011, COM(2011) 112 
definitief, onderstreept de Europese 
Commissie de centrale rol van de energie-
infrastructuur voor het halen van de 
doelstelling van een vermindering van de 
CO2-emissies met 85% tegen 2050.

Or. it

Amendement 158
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Europese Raad van 4 februari 2011 
heeft de Commissie opgeroepen om de 
vergunningsprocedures te stroomlijnen en 
te verbeteren en om een regelgevingskader 
te stimuleren dat aantrekkelijk is voor 
investeringen. De Europese Raad 
benadrukte dat het grootste gedeelte van de 
investeringen zou moeten worden gedaan 
door de markt, die deze kosten kan 
terugverdienen via tarieven. De Europese 
Raad erkende dat publieke financiering 
nodig is voor projecten die noodzakelijk
zijn vanuit het oogpunt van de 
voorzieningszekerheid of solidariteit, 
omdat deze geen marktgebaseerde 
financiering kunnen aantrekken.

(17) De Europese Raad van 4 februari 2011 
heeft de Commissie opgeroepen om de 
vergunningsprocedures te stroomlijnen, te 
vereenvoudigen, te versnellen en te 
verbeteren en om een regelgevingskader te 
stimuleren dat aantrekkelijk is voor 
investeringen. De Europese Raad 
benadrukte dat het grootste gedeelte van de 
investeringen zou moeten worden gedaan 
door de markt, die deze kosten kan 
terugverdienen via tarieven. De Europese 
Raad erkende dat publieke financiering 
nodig is voor projecten die 
gerechtvaardigd zijn vanuit het oogpunt 
van de voorzieningszekerheid, solidariteit
of duurzaamheid, omdat deze niet genoeg
marktgebaseerde financiering kunnen 
aantrekken.

Or. en

Amendement 159
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Europese Raad van 4 februari 2011 
heeft de Commissie opgeroepen om de 
vergunningsprocedures te stroomlijnen en 
te verbeteren en om een regelgevingskader 
te stimuleren dat aantrekkelijk is voor 
investeringen. De Europese Raad 
benadrukte dat het grootste gedeelte van de 
investeringen zou moeten worden gedaan 
door de markt, die deze kosten kan 
terugverdienen via tarieven. De Europese 
Raad erkende dat publieke financiering 
nodig is voor projecten die noodzakelijk 
zijn vanuit het oogpunt van de 
voorzieningszekerheid of solidariteit, 
omdat deze geen marktgebaseerde 

(17) De Europese Raad van 4 februari 2011 
heeft de Commissie opgeroepen om de 
vergunningsprocedures te stroomlijnen en 
te verbeteren en om een regelgevingskader 
te stimuleren dat aantrekkelijk is voor 
investeringen. De Europese Raad 
benadrukte dat het grootste gedeelte van de 
investeringen zou moeten worden gedaan 
door de markt, die deze kosten kan 
terugverdienen via tarieven. De Europese 
Raad erkende dat publieke financiering 
nodig is voor projecten die noodzakelijk 
zijn vanuit het oogpunt van de 
voorzieningszekerheid of solidariteit, 
omdat deze geen marktgebaseerde 
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financiering kunnen aantrekken. financiering kunnen aantrekken. Op de 
Europese Raad werd tevens de noodzaak 
beklemtoond van een modernisering en 
uitbreiding van Europa's energie-
infrastructuur en van een interconnectie 
van de netwerken over de grenzen heen 
teneinde solidariteit tussen de lidstaten 
mogelijk te maken, alternatieve 
voorzienings- of doorvoerroutes en 
energiebronnen te openen, en 
hernieuwbare energiebronnen te 
ontwikkelen die concurreren met 
traditionele energiebronnen.

Or. en

Motivering

Harmonisering met de overwegingen van de verordening inzake de richtsnoeren voor trans-
Europese energie-infrastructuur.

Amendement 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) In zijn verslag over handel en 
klimaatverandering van 24 oktober 2007 
(2007/2003(INI)) benadrukt het Europees 
Parlement het belang van het stopzetten 
van de subsidies voor fossiele 
brandstoffen. In de Europa 2020-strategie 
wordt opgeroepen tot het geleidelijk 
afschaffen van milieuonvriendelijke 
subsidies. In het stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik van de 
Europese Commissie worden de negatieve 
effecten van fossiele brandstoffen en 
milieuonvriendelijke subsidies benadrukt, 
alsmede het feit dat in de jaarlijkse 
groeianalyse van het Europees semester is 
opgeroepen tot de afschaffing van 
milieuonvriendelijke subsidies. Derhalve 
is het passend om het aandeel aan 
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middelen die gewijd zijn aan de energie-
infrastructuur in de Connecting Europe 
Facility en die dienen als directe of 
indirecte subsidie voor fossiele 
brandstoffen, te beperken.

Or. en

Amendement 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Er moet een reservering van 
middelen voor elektriciteitsinfrastructuur 
van ten minste 75% van het totale bedrag 
voor energie binnen de Connecting 
Europe Facility gelden om de 
verschillende investeringsbehoeften voor 
energie-infrastructuur in acht te nemen;
in haar verslag voor de Energieraad van 
juni 2011 heeft de Commissie de totale 
investeringsbehoeften voor energie-
infrastructuur van Europees belang voor 
de periode tot 2020 geraamd op ongeveer 
200 miljard euro, waarvan 140 miljard 
euro nodig is voor hoogspannings-
elektriciteitstransmissiesystemen en 
70 miljard euro voor 
gastransmissiepijpleidingen.

Or. en

Amendement 162
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Telecommunicatie-infrastructuur is 
steeds meer op het internet gebaseerd, 
waarbij breedbandnetwerken en digitale 
diensten nauw met elkaar zijn verweven.
Het internet wordt het dominante platform 
om te communiceren, om diensten aan te 
bieden en om zaken te doen. Het is dan ook 
van essentieel belang voor de economische 
groei en de interne markt dat snelle 
internettoegang en digitale diensten in heel 
Europa beschikbaar zijn.

(19) Telecommunicatie-infrastructuur is 
steeds meer op het internet gebaseerd, 
waarbij breedbandnetwerken en digitale 
diensten nauw met elkaar zijn verweven.
Het internet wordt het dominante platform 
om te communiceren, om innovatieve 
diensten aan te bieden en om zaken te 
doen. Het is dan ook van essentieel belang 
voor de economische groei en de interne 
markt dat snelle internettoegang en digitale 
diensten in heel Europa beschikbaar zijn.
Indien het inzetten van snelle en 
ultrasnelle breedbandnetwerken in geheel 
Europa gestimuleerd wordt, 
overeenkomstig het beginsel van 
technologische neutraliteit, zal dit op zijn 
beurt de ontwikkeling en inzet van trans-
Europese digitale diensten bevorderen.
Deze steun mag echter niet leiden tot een 
verstoring van de markt en mag geen 
particuliere investeringen verdringen.

Or. en

Amendement 163
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Telecommunicatie-infrastructuur is 
steeds meer op het internet gebaseerd, 
waarbij breedbandnetwerken en digitale 
diensten nauw met elkaar zijn verweven.
Het internet wordt het dominante platform 
om te communiceren, om diensten aan te 
bieden en om zaken te doen. Het is dan 
ook van essentieel belang voor de 
economische groei en de interne markt dat 
snelle internettoegang en digitale diensten 
in heel Europa beschikbaar zijn.

(19) Telecommunicatie-infrastructuur is 
steeds meer op het internet gebaseerd, 
waarbij breedbandnetwerken en digitale 
diensten nauw met elkaar zijn verweven.
Bovendien dienen cloud computing en 
Software as a Service zich aan als de 
nieuwe automatiseringsmodellen. Het 
internet wordt het dominante platform om 
te communiceren, om particuliere en 
publieke diensten aan te bieden en om
grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten 
en handel op te zetten. Het is dan ook van 
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essentieel belang voor de economische 
groei en de interne markt dat 
alomtegenwoordige snelle internettoegang 
en innovatieve digitale diensten in heel 
Europa beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 164
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Telecommunicatie-infrastructuur is 
steeds meer op het internet gebaseerd, 
waarbij breedbandnetwerken en digitale 
diensten nauw met elkaar zijn verweven.
Het internet wordt het dominante platform
om te communiceren, om diensten aan te 
bieden en om zaken te doen. Het is dan 
ook van essentieel belang voor de 
economische groei en de interne markt dat 
snelle internettoegang en digitale diensten 
in heel Europa beschikbaar zijn.

(19) Telecommunicatie-infrastructuur is 
steeds meer op het internet gebaseerd, 
waarbij de infrastructuur van
breedbandnetwerken voor een groot deel 
van de nuttige maatschappelijke 
activiteiten een katalysator vormt voor het 
gebruik van digitale diensten. Het internet 
wordt het dominante platform voor 
communicatie, sociale en culturele 
cohesie en zakendoen. Het is dan ook van 
essentieel belang voor de economische 
groei en de interne markt dat snelle 
internettoegang en digitale diensten in heel 
Europa beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 165
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Telecommunicatie-infrastructuur is 
steeds meer op het internet gebaseerd, 
waarbij breedbandnetwerken en digitale 
diensten nauw met elkaar zijn verweven.

(19) Telecommunicatie-infrastructuur is 
steeds meer op het internet gebaseerd, 
waarbij de infrastructuur van
breedbandnetwerken voor een breed scala 
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Het internet wordt het dominante platform
om te communiceren, om diensten aan te 
bieden en om zaken te doen. Het is dan 
ook van essentieel belang voor de 
economische groei en de interne markt dat 
snelle internettoegang en digitale diensten 
in heel Europa beschikbaar zijn.

aan maatschappelijke activiteiten een 
katalysator vormt voor het gebruik van
digitale diensten. Het internet wordt het 
dominante platform voor communicatie, 
zakendoen en culturele cohesie. Het is dan 
ook van essentieel belang voor de 
economische groei en de interne markt dat 
snelle internettoegang en digitale diensten 
in heel Europa beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 166
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Moderne, op glasvezel gebaseerde 
internetnetwerken zijn cruciale 
infrastructuur voor de toekomst in termen 
van connectiviteit voor Europese bedrijven, 
met name kmo's, die gebruik willen maken 
van cloud computing om hun 
kostenefficiëntie te verbeteren.

(20) Moderne, op glasvezel gebaseerde 
internetnetwerken zijn cruciale 
infrastructuur voor de toekomst in termen 
van connectiviteit voor Europese bedrijven, 
met name kmo's, die gebruik willen maken 
van cloud computing om hun 
kostenefficiëntie te verbeteren. Helaas is 
de toepassing van glasvezel- en ultrasnelle 
breedbandverbindingen in Europa nog 
altijd ontoereikend, terwijl overige 
economieën vooruitgang boeken en 
wereldwijd het voortouw nemen door een 
aanzienlijk grotere capaciteit en 
snelheden van 1 Gbps en sneller te 
bieden. Investeringen in glasvezel, zowel 
in huishoudens als in de passieve 
infrastructuur van het backhaulnetwerk, 
zijn cruciaal als Europa wil blijven 
meespelen op het gebied van innovatie, 
kennis en diensten.

Or. en

Amendement 167
Pilar del Castillo Vera
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Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Moderne, op glasvezel gebaseerde 
internetnetwerken zijn cruciale 
infrastructuur voor de toekomst in termen 
van connectiviteit voor Europese bedrijven, 
met name kmo's, die gebruik willen maken 
van cloud computing om hun 
kostenefficiëntie te verbeteren.

(20) Moderne, op glasvezel gebaseerde 
internetnetwerken zijn cruciale 
infrastructuur voor de toekomst in termen 
van connectiviteit voor Europese bedrijven, 
met name kmo's, die gebruik willen maken 
van cloud computing om hun 
kostenefficiëntie te verbeteren. Om 
dubbele infrastructuur te vermijden, 
verdringing van particuliere investeringen 
te voorkomen en de capaciteitsopbouw te 
vergroten teneinde nieuwe 
investeringsmogelijkheden te creëren en 
de uitvoering van kostenbesparende 
maatregelen te bevorderen, moeten er 
maatregelen worden getroffen om de 
coördinatie te verbeteren van EU-steun 
aan breedband uit de CEF en steun aan 
breedband uit alle overige beschikbare 
middelen, onder andere via nationale 
breedbandplannen.

Or. en

Amendement 168
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Moderne, op glasvezel gebaseerde
internetnetwerken zijn cruciale 
infrastructuur voor de toekomst in termen 
van connectiviteit voor Europese bedrijven, 
met name kmo's, die gebruik willen maken 
van cloud computing om hun 
kostenefficiëntie te verbeteren.

(20) Moderne, snelle internetnetwerken 
zijn cruciale infrastructuur voor de 
toekomst in termen van connectiviteit voor 
Europese bedrijven, met name kmo's, die 
gebruik willen maken van cloud computing 
om hun kostenefficiëntie te verbeteren. Op 
het vlak van telecommunicatie dient 
speciale nadruk te worden gelegd op 
maatregelen ter ondersteuning van de 
plaatsingsdoelstellingen voor cloud 
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computing en ultrasnelle draadloze 
netwerken.

Or. en

Amendement 169
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In de Europa 2020-strategie wordt 
opgeroepen de digitale agenda voor 
Europa, die een stabiel rechtskader 
vaststelt om investeringen in een open en 
concurrerende hogesnelheids-
internetinfrastructuur en aanverwante 
diensten te stimuleren, ten uitvoer te 
leggen. De Europese Raad van juni 2010 
heeft de digitale agenda voor Europa 
bekrachtigd en alle instellingen opgeroepen 
om werk te maken van de volledige 
tenuitvoerlegging ervan.

(21) In de Europa 2020-strategie wordt 
opgeroepen de digitale agenda voor 
Europa, die een stabiel rechtskader 
vaststelt om investeringen in een open en 
concurrerende hogesnelheids-
internetinfrastructuur en aanverwante 
diensten te stimuleren, ten uitvoer te 
leggen. De Europese Raad van juni 2010 
heeft de digitale agenda voor Europa 
bekrachtigd en alle instellingen opgeroepen 
om werk te maken van de volledige 
tenuitvoerlegging ervan. Het doel van de 
digitale agenda voor Europa is om tegen 
2020 alle burgers te verbinden met 
hogesnelheidsinternet van 30 Mbps en 
50% van de burgers met 
hogesnelheidsinternet van 100 Mbps.

Or. it

Amendement 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In de Europa 2020-strategie wordt 
opgeroepen de digitale agenda voor 
Europa, die een stabiel rechtskader 

(21) In de Europa 2020-strategie wordt 
opgeroepen de digitale agenda voor 
Europa, die een stabiel rechtskader 
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vaststelt om investeringen in een open en 
concurrerende hogesnelheids-
internetinfrastructuur en aanverwante 
diensten te stimuleren, ten uitvoer te 
leggen. De Europese Raad van juni 2010 
heeft de digitale agenda voor Europa 
bekrachtigd en alle instellingen 
opgeroepen om werk te maken van de 
volledige tenuitvoerlegging ervan.

vaststelt om investeringen in een open en 
concurrerende hogesnelheids-
internetinfrastructuur en aanverwante 
diensten te stimuleren, ten uitvoer te 
leggen. Willen we er echter voor zorgen 
dat tegen 2020 alle Europeanen toegang 
hebben tot 100 Mbps en 50% van de EU-
huishoudens tot 1 Gbps of meer, en dat 
Europa zo de snelste breedband ter wereld 
heeft, dan moeten de doelstellingen voor 
2020 worden herzien.

Or. en

Amendement 171
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In de Europa 2020-strategie wordt 
opgeroepen de digitale agenda voor 
Europa, die een stabiel rechtskader 
vaststelt om investeringen in een open en 
concurrerende hogesnelheids-
internetinfrastructuur en aanverwante 
diensten te stimuleren, ten uitvoer te 
leggen. De Europese Raad van juni 2010 
heeft de digitale agenda voor Europa 
bekrachtigd en alle instellingen opgeroepen 
om werk te maken van de volledige 
uitvoering ervan.

(21) In de Europa 2020-strategie wordt 
opgeroepen de digitale agenda voor 
Europa, die een stabiel rechtskader 
vaststelt om investeringen te stimuleren in 
een open en concurrerende hogesnelheids-
internetinfrastructuur en aanverwante 
diensten die de basis vormen van de 
digitale interne markt, ten uitvoer te 
leggen. De Europese Raad van juni 2010 
heeft de digitale agenda voor Europa 
bekrachtigd en alle instellingen opgeroepen 
om werk te maken van de volledige 
uitvoering ervan.

Or. en

Amendement 172
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om het concurrentievermogen 
van de Europese Unie te garanderen en 
de groei van Europa als leidende 
diensteneconomie in de wereld te 
ondersteunen, moeten de huidige 
doelstellingen van de digitale agenda 
tegen 2015 worden gerealiseerd, in plaats 
van tegen 2020.

Or. en

Amendement 173
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Op 31 mei 2010 concludeerde de Raad 
dat Europa de nodige middelen moet 
investeren in de ontwikkeling van een 
digitale interne markt, gebaseerd op snel en 
ultrasnel internet en interoperabele 
toepassingen; de Raad erkende voorts dat 
efficiënte en concurrerende investeringen 
in breedbandnetwerken van de volgende 
generatie belangrijk zijn voor innovatie en 
consumentenkeuze en voor de 
concurrentiekracht van de Unie, en kunnen 
zorgen voor een betere levenskwaliteit via 
betere gezondheidszorg, veiliger vervoer, 
nieuwe mediakansen en eenvoudiger 
toegang tot goederen en diensten, met 
name over de grenzen heen.

(22) Op 31 mei 2010 concludeerde de Raad 
dat Europa de nodige middelen moet 
investeren in de ontwikkeling van een 
digitale interne markt, gebaseerd op snel en 
ultrasnel internet en interoperabele 
toepassingen; de Raad erkende voorts dat 
efficiënte en concurrerende investeringen 
in breedbandnetwerken van de volgende 
generatie noodzakelijk zijn voor innovatie 
en consumentenkeuze en voor de 
concurrentiekracht van de Unie, en kunnen 
zorgen voor een betere levenskwaliteit via 
betere gezondheidszorg, veiliger vervoer, 
nieuwe mediakansen en eenvoudiger 
toegang tot goederen, diensten en kennis, 
met name over de grenzen heen.

Or. en

Amendement 174
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) In zijn resolutie van 5 mei 2010 
heeft het Europees Parlement ertoe 
opgeroepen investeringen te doen in open 
source software en tevens specifieke 
aandacht te besteden aan de aanleg van 
een Gbps-netwerk voor Europese 
onderzoeksinstellingen en universiteiten, 
en aan betaalbare toegang tot ultrasnelle 
verbindingen door kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Or. en

Amendement 175
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Publieke investeringen in snelle 
en ultrasnelle breedbandnetwerken 
mogen niet onbedoeld de concurrentie 
verstoren of hindernissen opwerpen om te 
investeren. De investeringen moeten 
worden aangewend om particuliere 
investeringen aan te trekken en dienen 
alleen te worden gedaan in het geval er 
een gebrek aan commerciële interesse om 
te investeren is.

Or. en

Amendement 176
James Elles, Roberts Zīle

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Uit de meeste beschikbare studies 
blijkt duidelijk de aanzienlijk toegenomen 
voordelen van investeringen in ICT-
infrastructuur om banen en groei te 
genereren op zowel lange als korte 
termijn, niet enkel als gevolg van de 
aanleg van infrastructuur zelf, maar ook 
als gevolg van het directe, krachtige en 
duurzame multiplicatoreffect van betere 
digitale capaciteit voor de economie, met 
name voor kleine ondernemingen. Er 
moet dan ook alles aan worden gedaan 
om niet alleen de beschikbare bedragen 
binnen de EU-begroting te verduidelijken, 
maar ook om ervoor te zorgen dat de 
bestaande middelen zodanig worden 
aangepast dat ze ook ICT omvatten.

Or. en

Amendement 177
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Er moeten sterke en coherente EU-
wijde netwerken worden ontwikkeld om 
publieke maatregelen, waar zowel het 
publieke als spelers uit de 
burgermaatschappij op nationaal en 
regionaal niveau zijn betrokken, digitaal uit 
te voeren, en daartoe is het van essentieel 
belang te voorzien in gestructureerde EU-
financiering van de kosten van het systeem 
en het ontwerp van de software en van het 
onderhoud van een robuuste hub voor 
dergelijke netwerken, waarbij alleen 
landspecifieke kosten uit de begroting van 
de nationale exploitanten moeten worden 
betaald.

(24) Er moeten sterke en coherente EU-
wijde netwerken worden ontwikkeld om 
publieke maatregelen, waar zowel het 
publieke als spelers uit de 
burgermaatschappij op nationaal en 
regionaal niveau zijn betrokken, digitaal uit 
te voeren, en daartoe is het van essentieel 
belang te voorzien in gestructureerde EU-
financiering van de kosten van het systeem 
en het ontwerp van de software en van het 
onderhoud van een robuuste hub voor 
dergelijke netwerken, waarbij alleen 
landspecifieke kosten uit de begroting van
de nationale exploitanten moeten worden 
betaald. Het verdient specifieke prioriteit 
dat ervoor wordt gezorgd dat alle publiek 
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gefinancierde systemen en 
softwareontwerpen worden verspreid in de 
vorm van open, toegankelijke standaarden 
die eenvoudig verkrijgbaar en te 
gebruiken zijn door alle maatschappelijke 
partijen, met inbegrip van partijen zonder 
winstoogmerk, en dat de code die 
voortkomt uit publieke investeringen altijd 
als open source ter beschikking wordt 
gesteld van het publiek.

Or. en

Amendement 178
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Er moeten sterke en coherente EU-
wijde netwerken worden ontwikkeld om 
publieke maatregelen, waar zowel het 
publieke als spelers uit de 
burgermaatschappij op nationaal en 
regionaal niveau zijn betrokken, digitaal uit 
te voeren, en daartoe is het van essentieel 
belang te voorzien in gestructureerde EU-
financiering van de kosten van het systeem 
en het ontwerp van de software en van het 
onderhoud van een robuuste hub voor 
dergelijke netwerken, waarbij alleen 
landspecifieke kosten uit de begroting van 
de nationale exploitanten moeten worden 
betaald.

(24) Er moeten sterke en coherente EU-
wijde netwerken worden ontwikkeld om 
publieke maatregelen, waar zowel publieke 
spelers als spelers uit de 
burgermaatschappij op nationaal en 
regionaal niveau zijn betrokken, digitaal uit 
te voeren, en daartoe is het van essentieel 
belang te voorzien in gestructureerde EU-
financiering van de kosten van het systeem 
en het ontwerp van de software en van het 
onderhoud van een robuuste hub voor 
dergelijke netwerken, waarbij alleen 
landspecifieke kosten uit de begroting van 
de nationale exploitanten moeten worden 
betaald. Om de digitale interne markt te 
voltooien moet gezorgd worden voor 
nauwe samenwerking en coördinatie van 
de activiteiten in het kader van het CEF-
programma met de nationale en regionale 
breedbandinitiatieven.

Or. en



PE496.337v01-00 54/145 AM\912704NL.doc

NL

Amendement 179
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Er moeten sterke en coherente EU-
wijde netwerken worden ontwikkeld om 
publieke maatregelen, waar zowel het 
publieke als spelers uit de 
burgermaatschappij op nationaal en 
regionaal niveau zijn betrokken, digitaal uit 
te voeren, en daartoe is het van essentieel 
belang te voorzien in gestructureerde EU-
financiering van de kosten van het systeem 
en het ontwerp van de software en van het 
onderhoud van een robuuste hub voor 
dergelijke netwerken, waarbij alleen 
landspecifieke kosten uit de begroting van 
de nationale exploitanten moeten worden 
betaald.

(24) Er moeten sterke en coherente EU-
wijde netwerken worden ontwikkeld om 
publieke maatregelen, waar zowel het 
publieke als spelers uit de 
burgermaatschappij op nationaal en 
regionaal niveau zijn betrokken, digitaal uit 
te voeren, en daartoe is het van essentieel 
belang te voorzien in gestructureerde EU-
financiering van de kosten van het systeem 
en het ontwerp van de software en van de 
cyberveiligheid en het onderhoud van een 
robuuste hub voor dergelijke netwerken, 
waarbij alleen landspecifieke kosten uit de 
begroting van de nationale exploitanten 
moeten worden betaald.

Or. en

Amendement 180
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Bij de toepassing van financiële 
instrumenten ten behoeve van het creëren 
van trans-Europese kerndiensten moet 
met name voorrang worden gegeven aan 
het waarborgen dat diensten die uitgaan 
van open, toegankelijke standaarden en 
die gemakkelijk kunnen worden 
beoordeeld, verkregen en gebruikt door 
alle maatschappelijke partijen, waarbij 
het standaardontwikkelingsproces open, 
transparant en inclusief is voor alle 
belanghebbenden die geïnteresseerd zijn, 
met inbegrip van partijen zonder 
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winstoogmerk, alsmede dat de broncode 
die voortkomt uit publieke investeringen 
in toepassingen van kerndiensten altijd 
openlijk beschikbaar wordt gemaakt voor 
het publiek.

Or. en

Motivering

Dit is een eenvoudige en noodzakelijke stap om te zorgen voor interoperabiliteit met een 
maximale flexibiliteit voor plaatselijke en regionale aanpassing door middel van deelname 
van kleine en middelgrote ondernemingen of partijen zonder winstoogmerk.

Amendement 181
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het is mogelijk dat de Commissie, de 
lidstaat en/of hun begunstigden gelijktijdig 
apparatuur moeten aankopen en installeren 
om grensoverschrijdende interoperabiliteit 
te garanderen bij de uitvoering van 
grootschalige infrastructuurprojecten, met 
name op het niveau van kerndiensten. In 
dergelijke gevallen kan het noodzakelijk 
zijn financiële steun van de Unie toe te 
kennen aan aankopen door 
infrastructuuraanbieders in de lidstaten, op 
vraag van die aanbieders of in 
samenwerking met de Commissie. De 
bepalingen maken het ook mogelijk dat 
meerdere contracten op basis van dezelfde 
procedure worden gegund ("multiple 
sourcing"), onder meer voor meertalige 
regelingen, teneinde de 
voorzieningszekerheid te garanderen en/of 
te zorgen voor de netwerkredundantie die 
nodig is om te voorkomen dat het netwerk 
uitvalt doordat zich op één punt een defect 
voordoet.

(27) Het is mogelijk dat de Commissie, de 
lidstaat en/of hun begunstigden gelijktijdig 
apparatuur moeten aankopen en installeren 
om grensoverschrijdende interoperabiliteit 
te garanderen bij de uitvoering van 
grootschalige infrastructuurprojecten, met 
name op het niveau van kerndiensten. Om 
te kunnen voldoen aan de vereiste van 
interoperabiliteit moet de voorkeur 
uitgaan naar oplossingen waarbij een 
open, transparante standaarden worden 
uitgevoerd, die vrij van royalty's worden 
verleend. In dergelijke gevallen kan het 
noodzakelijk zijn financiële steun van de 
Unie toe te kennen aan aankopen door 
infrastructuuraanbieders in de lidstaten, op 
vraag van die aanbieders of in 
samenwerking met de Commissie. De 
bepalingen maken het ook mogelijk dat 
meerdere contracten op basis van dezelfde 
procedure worden gegund ("multiple 
sourcing"), onder meer voor meertalige 
regelingen, teneinde de 
voorzieningszekerheid te garanderen en/of 
te zorgen voor de netwerkredundantie die
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nodig is om te voorkomen dat het netwerk 
uitvalt doordat zich op één punt een defect 
voordoet.

Or. en

Amendement 182
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het is mogelijk dat de Commissie, de 
lidstaat en/of hun begunstigden gelijktijdig 
apparatuur moeten aankopen en installeren 
om grensoverschrijdende interoperabiliteit 
te garanderen bij de uitvoering van 
grootschalige infrastructuurprojecten, met 
name op het niveau van kerndiensten. In 
dergelijke gevallen kan het noodzakelijk 
zijn financiële steun van de Unie toe te 
kennen aan aankopen door 
infrastructuuraanbieders in de lidstaten, op 
vraag van die aanbieders of in 
samenwerking met de Commissie. De 
bepalingen maken het ook mogelijk dat 
meerdere contracten op basis van dezelfde 
procedure worden gegund ("multiple 
sourcing"), onder meer voor meertalige 
regelingen, teneinde de 
voorzieningszekerheid te garanderen en/of 
te zorgen voor de netwerkredundantie die 
nodig is om te voorkomen dat het netwerk 
uitvalt doordat zich op één punt een defect 
voordoet.

(27) Het is mogelijk dat de Commissie, de 
lidstaat, de regio, lokale instanties en/of 
hun begunstigden gelijktijdig apparatuur 
moeten aankopen en installeren om 
grensoverschrijdende interoperabiliteit te 
garanderen bij de uitvoering van 
grootschalige infrastructuurprojecten, met 
name op het niveau van kerndiensten. In 
dergelijke gevallen kan het noodzakelijk 
zijn financiële steun van de Unie toe te 
kennen aan aankopen door 
infrastructuuraanbieders in de lidstaten of 
in regio's die bevoegdheden hebben, op 
vraag van die aanbieders of in 
samenwerking met de Commissie. De 
bepalingen maken het ook mogelijk dat 
meerdere contracten op basis van dezelfde 
procedure worden gegund ("multiple 
sourcing"), onder meer voor meertalige 
regelingen, teneinde de 
voorzieningszekerheid te garanderen en/of 
te zorgen voor de netwerkredundantie die 
nodig is om te voorkomen dat het netwerk 
uitvalt doordat zich op één punt een defect 
voordoet.

Or. es

Amendement 183
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Generische diensten op gebieden van 
algemeen belang (zoals kerndiensten) 
hebben vaak te kampen met gebrekkige 
marktwerking. De te financieren domeinen 
hebben betrekking op publieke 
dienstverlening (de grootschalige uitrol en 
interoperabiliteit van eGezondheid, 
eIdentiteit, eAanbesteding) en zijn dus per 
definitie niet commercieel. Als bovendien 
alle kerndiensten worden gefinancierd, zou 
het een uitdaging zijn op het niveau van de 
lidstaten en op regionaal niveau de juiste 
stimulansen te geven om diensten van 
openbaar belang ook daadwerkelijk te 
leveren: dit is met name te wijten aan het 
gebrek aan stimulansen op nationaal niveau 
om nationale systemen te verbinden met de 
kernsystemen (en dus de voorwaarden voor 
interoperabiliteit en grensoverschrijdende 
diensten te creëren), en aan het feit dat 
particuliere investeerders niet bereid zijn 
alleen te zorgen voor de levering van de 
betreffende diensten in een interoperabel 
kader.

(28) Generische diensten op gebieden van 
algemeen belang (zoals kerndiensten) 
hebben vaak te kampen met gebrekkige 
marktwerking. De te financieren domeinen 
hebben betrekking op publieke 
dienstverlening (de grootschalige uitrol en 
interoperabiliteit van eGezondheid, 
eIdentiteit, eAanbesteding) en zijn dus per 
definitie niet commercieel. Als bovendien 
alle kerndiensten worden gefinancierd, zou 
het een uitdaging zijn op het niveau van de 
lidstaten en op regionaal niveau de juiste 
stimulansen te geven om diensten van 
openbaar belang ook daadwerkelijk te 
leveren: dit is met name te wijten aan het 
gebrek aan stimulansen op nationaal niveau 
om nationale systemen te verbinden met de 
kernsystemen (en dus de voorwaarden voor 
interoperabiliteit en grensoverschrijdende 
diensten te creëren), en aan het feit dat 
particuliere investeerders niet bereid zijn 
alleen te zorgen voor de levering van de 
betreffende diensten in een interoperabel
kader. Voordat er omvangrijke nieuwe 
investeringen worden gedaan, moet er 
echter eerst goed worden gekeken naar de 
open source oplossingen die reeds in tal 
van kiesdistricten zijn ingevoerd, alsmede 
naar het potentieel om deze over te zetten 
naar overige kiesdistricten.

Or. en

Motivering

Er bestaat reeds een grote hoeveelheid open source oplossingen die met succes werken in de 
Europese publieke sectoren. In het oog springende voorbeelden zijn Spanje en München in 
Duitsland. Er zijn echter ook voorbeelden in overige lidstaten, zoals de gemeenten Eksjo en 
Rattvik in Zweden. Gedeeltelijke uitvoeringen van opensourceoplossingen komen nog vaker 
voor.
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Amendement 184
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Generische diensten op gebieden van 
algemeen belang (zoals kerndiensten) 
hebben vaak te kampen met gebrekkige 
marktwerking. De te financieren domeinen 
hebben betrekking op publieke 
dienstverlening (de grootschalige uitrol en 
interoperabiliteit van eGezondheid, 
eIdentiteit, eAanbesteding) en zijn dus per 
definitie niet commercieel. Als bovendien 
alle kerndiensten worden gefinancierd, zou 
het een uitdaging zijn op het niveau van de 
lidstaten en op regionaal niveau de juiste 
stimulansen te geven om diensten van 
openbaar belang ook daadwerkelijk te 
leveren: dit is met name te wijten aan het 
gebrek aan stimulansen op nationaal niveau 
om nationale systemen te verbinden met de 
kernsystemen (en dus de voorwaarden voor 
interoperabiliteit en grensoverschrijdende 
diensten te creëren), en aan het feit dat 
particuliere investeerders niet bereid zijn 
alleen te zorgen voor de levering van de 
betreffende diensten in een interoperabel 
kader.

(28) Generische diensten op gebieden van 
algemeen belang (zoals kerndiensten) 
hebben vaak te kampen met gebrekkige 
marktwerking. De te financieren domeinen 
hebben betrekking op publieke 
dienstverlening (de grootschalige uitrol en 
interoperabiliteit van eGezondheid, 
eIdentiteit, eAanbesteding, eLeren) en zijn 
dus per definitie niet commercieel. Als 
bovendien alle kerndiensten worden 
gefinancierd, zou het een uitdaging zijn op 
het niveau van de lidstaten en op regionaal 
niveau de juiste stimulansen te geven om 
diensten van openbaar belang ook 
daadwerkelijk te leveren: dit is met name te 
wijten aan het gebrek aan stimulansen op 
nationaal niveau om nationale systemen te 
verbinden met de kernsystemen (en dus de 
voorwaarden voor interoperabiliteit en 
grensoverschrijdende diensten te creëren), 
en aan het feit dat particuliere investeerders 
niet bereid zijn alleen te zorgen voor de 
levering van de betreffende diensten in een 
interoperabel kader.

Or. it

Amendement 185
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Generische diensten op gebieden van 
algemeen belang (zoals kerndiensten) 
hebben vaak te kampen met gebrekkige 
marktwerking. De te financieren domeinen 

(28) Generische diensten op gebieden van 
algemeen belang (zoals kerndiensten) 
hebben vaak te kampen met gebrekkige 
marktwerking. De te financieren domeinen 
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hebben betrekking op publieke 
dienstverlening (de grootschalige uitrol en 
interoperabiliteit van eGezondheid, 
eIdentiteit, eAanbesteding) en zijn dus per 
definitie niet commercieel. Als bovendien 
alle kerndiensten worden gefinancierd, zou 
het een uitdaging zijn op het niveau van de 
lidstaten en op regionaal niveau de juiste 
stimulansen te geven om diensten van 
openbaar belang ook daadwerkelijk te 
leveren: dit is met name te wijten aan het 
gebrek aan stimulansen op nationaal niveau 
om nationale systemen te verbinden met de 
kernsystemen (en dus de voorwaarden voor 
interoperabiliteit en grensoverschrijdende 
diensten te creëren), en aan het feit dat 
particuliere investeerders niet bereid zijn 
alleen te zorgen voor de levering van de 
betreffende diensten in een interoperabel 
kader.

hebben betrekking op publieke 
dienstverlening (de grootschalige uitrol en 
interoperabiliteit van eGezondheid, 
eIdentiteit, eAanbesteding en de 
digitalisering van het Europees cultureel 
erfgoed) en zijn dus per definitie niet 
commercieel. Als bovendien alleen
kerndiensten worden gefinancierd, zou het 
een uitdaging zijn op het niveau van de 
lidstaten en op regionaal niveau de juiste 
stimulansen te geven om diensten van 
openbaar belang ook daadwerkelijk te 
leveren: dit is met name te wijten aan het 
gebrek aan stimulansen op nationaal niveau 
om nationale systemen te verbinden met de 
kernsystemen (en dus de voorwaarden voor 
interoperabiliteit en grensoverschrijdende 
diensten te creëren), en aan het feit dat 
particuliere investeerders niet bereid zijn 
alleen te zorgen voor de levering van de 
betreffende diensten in een interoperabel 
kader.

Or. ro

Amendement 186
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Generische diensten op gebieden van 
algemeen belang (zoals kerndiensten) 
hebben vaak te kampen met gebrekkige 
marktwerking. De te financieren domeinen 
hebben betrekking op publieke 
dienstverlening (de grootschalige uitrol en 
interoperabiliteit van eGezondheid, 
eIdentiteit, eAanbesteding) en zijn dus per 
definitie niet commercieel. Als bovendien 
alle kerndiensten worden gefinancierd, zou
het een uitdaging zijn op het niveau van de 
lidstaten en op regionaal niveau de juiste 
stimulansen te geven om diensten van 
openbaar belang ook daadwerkelijk te 

(28) Generische diensten op gebieden van 
algemeen belang (zoals kerndiensten) 
hebben vaak te kampen met gebrekkige 
marktwerking. De te financieren domeinen 
hebben betrekking op publieke 
dienstverlening (de grootschalige uitrol en 
interoperabiliteit van eGezondheid, 
eIdentiteit, eAanbesteding) en zijn dus per 
definitie niet commercieel. Als bovendien 
alle kerndiensten worden gefinancierd, zou 
het een uitdaging zijn op het niveau van de 
lidstaten en op regionaal niveau de juiste 
stimulansen te geven om diensten van 
openbaar belang ook daadwerkelijk te 
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leveren: dit is met name te wijten aan het 
gebrek aan stimulansen op nationaal niveau 
om nationale systemen te verbinden met de 
kernsystemen (en dus de voorwaarden voor 
interoperabiliteit en grensoverschrijdende 
diensten te creëren), en aan het feit dat 
particuliere investeerders niet bereid zijn 
alleen te zorgen voor de levering van de 
betreffende diensten in een interoperabel 
kader.

leveren: dit is met name te wijten aan het 
gebrek aan stimulansen op nationaal niveau 
om nationale systemen te verbinden met de 
kernsystemen (en dus de voorwaarden voor 
interoperabiliteit en grensoverschrijdende 
diensten te creëren), en aan het feit dat 
particuliere investeerders niet bereid zijn 
alleen te zorgen voor de levering van de 
betreffende diensten in een interoperabel 
kader. Bij projecten van 
gemeenschappelijk belang met betrekking 
tot de grensoverschrijdende levering van 
eOverheidsdiensten moet rekening 
worden gehouden met de 25 
aanbevelingen van het Europees 
interoperabiliteitskader voor Europese 
publieke diensten (EIF), die gericht zijn 
op de specifieke vereisten voor 
interoperabiliteit.

Or. en

Amendement 187
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Generische diensten op gebieden van 
algemeen belang (zoals kerndiensten) 
hebben vaak te kampen met gebrekkige 
marktwerking. De te financieren domeinen 
hebben betrekking op publieke 
dienstverlening (de grootschalige uitrol en 
interoperabiliteit van eGezondheid, 
eIdentiteit, eAanbesteding) en zijn dus per 
definitie niet commercieel. Als bovendien 
alle kerndiensten worden gefinancierd, zou 
het een uitdaging zijn op het niveau van de 
lidstaten en op regionaal niveau de juiste 
stimulansen te geven om diensten van 
openbaar belang ook daadwerkelijk te 
leveren: dit is met name te wijten aan het 
gebrek aan stimulansen op nationaal niveau 
om nationale systemen te verbinden met de 

(28) Generische diensten op gebieden van 
algemeen belang (zoals kerndiensten) 
hebben vaak te kampen met gebrekkige 
marktwerking. De te financieren domeinen 
hebben betrekking op publieke 
dienstverlening (de grootschalige uitrol en 
interoperabiliteit van eGezondheid, 
eIdentiteit, eOverheid, eLearning, 
eAanbesteding) en zijn dus per definitie 
niet commercieel. Als bovendien alle 
kerndiensten worden gefinancierd, zou het 
een uitdaging zijn op het niveau van de 
lidstaten en op regionaal niveau de juiste 
stimulansen te geven om diensten van 
openbaar belang ook daadwerkelijk te 
leveren: dit is met name te wijten aan het 
gebrek aan stimulansen op nationaal niveau 
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kernsystemen (en dus de voorwaarden voor 
interoperabiliteit en grensoverschrijdende 
diensten te creëren), en aan het feit dat 
particuliere investeerders niet bereid zijn 
alleen te zorgen voor de levering van de 
betreffende diensten in een interoperabel 
kader.

om nationale systemen te verbinden met de 
kernsystemen (en dus de voorwaarden voor 
interoperabiliteit en grensoverschrijdende 
diensten te creëren), en aan het feit dat 
particuliere investeerders niet bereid zijn 
alleen te zorgen voor de levering van de 
betreffende diensten in een interoperabel 
kader.

Or. en

Amendement 188
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Door grensoverschrijdende 
diensten toe te passen aan de hand van de 
vestiging van elektronische procedures 
voor de verhuizing van het ene Europese 
land naar het andere, kunnen alle nodige 
administratieve procedures elektronisch 
worden afgehandeld, waardoor de 
mobiliteit van Europeanen wordt 
bevorderd en tegelijk op de kosten 
daarvan wordt bespaard. Bijgevolg 
kunnen deze diensten – door middel van 
centrale contactpunten voor de registratie 
van adreswijzigingen bij alle 
overheidsinstellingen in het doelland 
(plaatselijke overheden, scholen, artsen, 
politie enz.) op basis van de elektronische 
identiteit van het bronland – in potentie 
een positieve wijziging teweegbrengen in 
het gemak waarmee Europeanen kunnen 
werken, studeren en verblijven in een 
andere lidstaat.

Or. en

Amendement 189
Ádám Kósa, Erik Bánki
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Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Horizon 2020, het toekomstige 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie, zal onder meer aandacht 
besteden aan oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen (bv. slim, 
groen en geïntegreerd vervoer; veilige, 
schone en efficiënte energie, en 
gezondheids- en overheidsdiensten en 
duurzame ontwikkeling op basis van 
informatie- en communicatietechnologie);
door activiteiten in de volledige keten, van 
onderzoek tot marktintroductie, te 
ondersteunen, kan direct worden 
gereageerd op de uitdagingen die in de 
Europa 2020-strategie zijn geïdentificeerd.
Horizon 2020 verleent steun in alle fasen 
van de innovatieketen, met name voor 
activiteiten die zich dichter bij de markt 
bevinden, inclusief innovatieve financiële 
instrumenten. De Connecting Europe 
Facility zal nauwe synergieën met 
Horizon 2020 ontwikkelen om ervoor te 
zorgen dat de EU-financiering een groter 
effect heeft en om coherentie te 
garanderen.

(30) Horizon 2020, het toekomstige 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie, zal onder meer aandacht 
besteden aan oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen (bv. slim, 
groen, toegankelijk en geïntegreerd 
vervoer; veilige, schone en efficiënte 
energie, en gezondheids- en 
overheidsdiensten en duurzame 
ontwikkeling op basis van informatie- en 
communicatietechnologie); door 
activiteiten in de volledige keten, van 
onderzoek tot marktintroductie, te 
ondersteunen, kan direct worden 
gereageerd op de uitdagingen die in de 
Europa 2020-strategie zijn geïdentificeerd.
Horizon 2020 verleent steun in alle fasen 
van de innovatieketen, met name voor 
activiteiten die zich dichter bij de markt 
bevinden, inclusief innovatieve financiële 
instrumenten. De Connecting Europe 
Facility zal nauwe synergieën met 
Horizon 2020 ontwikkelen om ervoor te 
zorgen dat de EU-financiering een groter 
effect heeft en om coherentie te 
garanderen.

Or. en

Motivering

Omdat er in Europa 80 miljoen mensen met een handicap woonachtig zijn, en omdat wij 
daarnaast te stellen hebben met de vergrijzende bevolking en de milieuproblematiek, is de 
toegankelijkheid van het vervoer een cruciaal maatschappelijke uitdaging geworden.

Amendement 190
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 30
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Horizon 2020, het toekomstige 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie, zal onder meer aandacht 
besteden aan oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen (bv. slim, 
groen en geïntegreerd vervoer; veilige, 
schone en efficiënte energie, en 
gezondheids- en overheidsdiensten en 
duurzame ontwikkeling op basis van 
informatie- en communicatietechnologie);
door activiteiten in de volledige keten, van 
onderzoek tot marktintroductie, te 
ondersteunen, kan direct worden 
gereageerd op de uitdagingen die in de 
Europa 2020-strategie zijn geïdentificeerd.
Horizon 2020 verleent steun in alle fasen 
van de innovatieketen, met name voor 
activiteiten die zich dichter bij de markt 
bevinden, inclusief innovatieve financiële 
instrumenten. De Connecting Europe 
Facility zal nauwe synergieën met 
Horizon 2020 ontwikkelen om ervoor te 
zorgen dat de EU-financiering een groter 
effect heeft en om coherentie te 
garanderen.

(30) Horizon 2020, het toekomstige 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie, zal onder meer aandacht 
besteden aan oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen (bv. slim, 
groen en geïntegreerd vervoer; veilige, 
schone en efficiënte energie, en 
gezondheids- en overheidsdiensten en 
duurzame ontwikkeling op basis van 
informatie- en communicatietechnologie);
door activiteiten in de volledige keten, van 
onderzoek tot marktintroductie, te 
ondersteunen, kan direct worden 
gereageerd op de uitdagingen die in de 
Europa 2020-strategie zijn geïdentificeerd.
Horizon 2020 verleent steun in alle fasen 
van de innovatieketen, met name voor 
activiteiten die zich dichter bij de markt 
bevinden, inclusief innovatieve financiële 
instrumenten. Bovendien streeft het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT), dat zich richt op het 
gebruik van onderzoeksresultaten en de 
ontwikkeling van innovatieve producten 
en diensten, dezelfde doelstellingen na om 
deze maatschappelijke problemen op te 
lossen. De Connecting Europe Facility zal 
nauwe synergieën met Horizon 2020 en 
het EIT ontwikkelen om ervoor te zorgen 
dat de EU-financiering een groter effect 
heeft en om coherentie te garanderen.

Or. en

Amendement 191
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Fiscale maatregelen in veel EU-
lidstaten zullen overheden ertoe aanzetten 

(33) Fiscale maatregelen in veel EU-
lidstaten zullen overheden ertoe aanzetten 
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– of hebben dit reeds gedaan – om hun 
programma's voor investeringen in 
infrastructuur opnieuw te beoordelen. In 
deze context werden publiekprivate 
partnerschappen (PPP's) beschouwd als 
een effectief middel om 
infrastructuurprojecten tot stand te 
brengen en te garanderen dat 
beleidsdoelstellingen, zoals de bestrijding 
van de klimaatverandering, de bevordering 
van alternatieve energiebronnen en 
energie- en grondstoffenefficiëntie, de 
steun voor duurzaam vervoer en de uitrol 
van breedbandnetwerken, in acht worden 
genomen. De Commissie heeft zich er in 
haar PPP-mededeling van 19 november 
2009 toe verbonden de toegang van PPP's 
tot financiering te verbeteren door het 
toepassingsgebied van de bestaande 
financiële instrumenten te verruimen.

– of hebben dit reeds gedaan – om hun 
programma's voor investeringen in 
infrastructuur opnieuw te beoordelen en te 
garanderen dat beleidsdoelstellingen, zoals 
de bestrijding van de klimaatverandering, 
de bevordering van alternatieve 
energiebronnen en energie- en 
grondstoffenefficiëntie, de steun voor 
duurzaam vervoer en de uitrol van 
breedbandnetwerken, in acht worden 
genomen.

Or. en

Motivering

Er moet nog steeds gewezen worden op de stimulerende effecten van passende fiscale 
maatregelen in de lidstaten, terwijl het positieve effect van PPP's nog lang niet bewezen is.

Amendement 192
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Fiscale maatregelen in veel EU-
lidstaten zullen overheden ertoe aanzetten 
– of hebben dit reeds gedaan – om hun 
programma's voor investeringen in 
infrastructuur opnieuw te beoordelen. In 
deze context werden publiek-private 
partnerschappen (PPP's) beschouwd als een 
effectief middel om infrastructuurprojecten 
tot stand te brengen en te garanderen dat 
beleidsdoelstellingen, zoals de bestrijding 
van de klimaatverandering, de bevordering 

(33) Fiscale maatregelen in veel EU-
lidstaten of regio's die bevoegdheden 
hebben zullen overheden ertoe aanzetten –
of hebben dit reeds gedaan – om hun 
programma's voor investeringen in 
infrastructuur opnieuw te beoordelen. In 
deze context werden publiek-private 
partnerschappen (PPP's) beschouwd als een 
effectief middel om infrastructuurprojecten 
tot stand te brengen en te garanderen dat 
beleidsdoelstellingen, zoals de bestrijding 
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van alternatieve energiebronnen en 
energie- en grondstoffenefficiëntie, de 
steun voor duurzaam vervoer en de uitrol 
van breedbandnetwerken, in acht worden 
genomen. De Commissie heeft zich er in 
haar PPP-mededeling van 19 november 
2009 toe verbonden de toegang van PPP's 
tot financiering te verbeteren door het 
toepassingsgebied van de bestaande 
financiële instrumenten te verruimen.

van de klimaatverandering, de bevordering 
van alternatieve energiebronnen en 
energie- en grondstoffenefficiëntie, de 
steun voor duurzaam vervoer en de uitrol 
van breedbandnetwerken, in acht worden 
genomen. De Commissie heeft zich er in 
haar PPP-mededeling van 19 november 
2009 toe verbonden de toegang van PPP's 
tot financiering te verbeteren door het 
toepassingsgebied van de bestaande 
financiële instrumenten te verruimen.

Or. es

Amendement 193
Sabine Wils

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 Connecting Europe Facility, 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 specifieke 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.
Alvorens te beslissen of ze deze zal 
gebruiken, moet de Commissie met behulp
van de desbetreffende lidstaten en de 
betrokken EU-instellingen vooraf een 
beoordeling van de financiële instrumenten 
maken.

Or. en

Motivering

Over het gebruik van innovatieve financiële instrumenten moeten uiterst zorgvuldige 
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beoordelingen vooraf worden verricht.

Amendement 194
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Om te zorgen voor gelijkheid 
tussen enerzijds vervoersprojecten die 
reeds op verplichte basis gebruikmaken 
van het beginsel van de gebruiker betaalt, 
en anderzijds die projecten die de 
gebruiker geen kosten opleggen, moet de 
EU ook financiering bieden door middel 
van toelagen voor vervoersprojecten die 
inkomsten genereren.

Or. en

Amendement 195
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Fiscale maatregelen in de 
lidstaten moeten overheidsinstellingen 
stimuleren hernieuwbare energiebronnen 
alsmede energie- en 
hulpbronnenefficiëntie te bevorderen.

Or. en

Amendement 196
Mara Bizzotto
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Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Om het gebruik van de EU-
begroting in de vorm van toelagen te 
optimaliseren, zouden deze voorbehouden 
moeten zijn aan projecten die weinig of 
geen inkomsten genereren, met 
uitzondering van vervoersprojecten die 
infrastructuurkosten in rekening brengen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2001/14 zouden spoorwegexploitanten voor het 
gebruik van de spoorweginfrastructuur belasting op de toegang tot het spoorwegnet moeten 
betalen. De daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen in sommige gevallen voldoende zijn om 
de onderhoudskosten te dekken, maar niet om renovaties of nieuwe aanleg te bekostigen. De 
spoorweginfrastructuur moet daarom worden vrijgesteld. Evenzo kan door de toelagen te 
beperken tot projecten die weinig of geen inkomsten genereren, worden voorkomen dat de EU 
projecten medefinanciert die bedoeld zijn om tol voor de wegeninfrastructuur te innen, 
hetgeen een van de voornaamste doelstellingen is van het witboek over vervoer.

Amendement 197
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Fiscale maatregelen in veel EU-
lidstaten en regio's die bevoegdheden 
hebben, zullen overheden ertoe aanzetten 
– of hebben dit reeds gedaan – om hun 
programma's voor investeringen in 
infrastructuur opnieuw te beoordelen. In 
deze context werden publiek-private 
partnerschappen (PPP's) beschouwd als 
een effectief middel om 
infrastructuurprojecten tot stand te 
brengen en te garanderen dat 
doelstellingen, zoals de bestrijding van de 
klimaatverandering, de bevordering van 
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alternatieve energiebronnen en energie-
en grondstoffenefficiëntie, de steun voor 
duurzaam vervoer en de uitrol van 
breedbandnetwerken, in acht worden 
genomen. De Commissie heeft zich er in 
haar PPP-mededeling van 19 november 
2009 toe verbonden de toegang van PPP's 
tot financiering te verbeteren door het 
toepassingsgebied van de bestaande 
financiële instrumenten te verruimen.

Or. es

Amendement 198
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) In de evaluatie van de EU-begroting is 
benadrukt dat de regel voor projecten met 
een commercieel langetermijnpotentieel 
zou moeten zijn dat EU-middelen worden 
gebruikt in het kader van een partnerschap 
met de financiële sector en de banksector, 
in het bijzonder de Europese 
Investeringsbank ("EIB") en de publieke 
financiële instellingen van de lidstaten, 
maar ook met andere internationale 
financiële instellingen en de particuliere 
financiële sector.

(35) In de evaluatie van de EU-begroting is 
benadrukt dat de regel voor projecten met 
een commercieel langetermijnpotentieel 
zou moeten zijn dat EU-middelen worden 
gebruikt in het kader van een partnerschap 
met de financiële sector en de banksector, 
in het bijzonder de Europese 
Investeringsbank ("EIB") en de publieke 
financiële instellingen van de lidstaten, 
maar ook met andere internationale 
financiële instellingen en de particuliere 
financiële sector, onder andere op 
nationaal en regionaal niveau. In de 
afspraken tussen de partners moet de 
nadruk liggen op plaatselijke kennis en de 
relatie tussen projecten en financiële 
tussenpersonen.

Or. en

Amendement 199
Catherine Trautmann
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Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) In de evaluatie van de EU-begroting is 
benadrukt dat de regel voor projecten met 
een commercieel langetermijnpotentieel 
zou moeten zijn dat EU-middelen worden 
gebruikt in het kader van een partnerschap 
met de financiële sector en de banksector, 
in het bijzonder de Europese 
Investeringsbank ("EIB") en de publieke 
financiële instellingen van de lidstaten, 
maar ook met andere internationale 
financiële instellingen en de particuliere 
financiële sector.

(35) In de evaluatie van de EU-begroting is 
benadrukt dat de regel voor projecten met 
een commercieel langetermijnpotentieel 
zou moeten zijn dat EU-middelen worden 
gebruikt in het kader van een partnerschap 
met de financiële sector en de banksector, 
in het bijzonder de Europese 
Investeringsbank ("EIB") en de publieke 
financiële instellingen van de lidstaten, 
maar ook met andere internationale 
financiële instellingen en de particuliere 
financiële sector, onder andere op 
nationaal en regionaal niveau. In de 
afspraken tussen de partners moet de 
nadruk liggen op plaatselijke kennis en de 
relatie tussen projecten en financiële 
tussenpersonen.

Or. en

Amendement 200
Sabine Wils

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

(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 volgens 
specifieke, afzonderlijk te beoordelen
gevallen suboptimale investeringssituaties
efficiënter kunnen worden aangepakt met 
financiële instrumenten dan met subsidies
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Or. en

Motivering

Het gebruik van andere financiële instrumenten dan toelagen moet worden beoordeeld per 
geval teneinde de specifieke investeringsbehoeften te optimaliseren.

Amendement 201
Antonio Cancian

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

(36) In de Europa 2020-strategie heeft de 
Commissie zich ertoe verbonden EU-
financieringsinstrumenten met een 
passende omvang in te zetten ter 
ondersteuning 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 
en tekortkomingen van de markt efficiënter 
kunnen worden aangepakt met financiële 
instrumenten dan met subsidies.

Or. it

Amendement 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Deze innovatieve financiële 
instrumenten, zoals projectobligaties, 
kunnen de financiering van 
vervoersinfrastructuur met Europese 
meerwaarde een impuls geven. Om te 
zorgen dat de Europese begroting zo 
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efficiënt mogelijk wordt aangewend, moet 
het gebruik ervan daarom ten zeerste 
worden aangemoedigd.

Or. en

Amendement 203
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De meeste financiële instrumenten 
moeten gemeenschappelijk zijn voor alle 
sectoren, maar er kunnen ook specifieke 
instrumenten zijn voor individuele 
sectoren. De diensten van de Commissie 
zijn van mening dat de financiële steun 
voor breedband hoofdzakelijk afkomstig 
zal zijn van financiële instrumenten, maar 
dat voor vervoer en energie respectievelijk 
hoogstens 2 en 1 miljard euro aan middelen 
uit de EU-begroting nodig zullen zijn voor 
financiële instrumenten.

(38) Bij de selectie van de meest effectieve 
vorm van financiële steun, moet voldoende 
rekening gehouden worden met de sector-
en projectspecifieke kenmerken van in 
aanmerking komende projecten. De 
diensten van de Commissie zijn van 
mening dat de financiële steun voor 
breedband hoofdzakelijk afkomstig zal zijn 
van financiële instrumenten, maar dat voor 
vervoer en energie respectievelijk 
hoogstens 2 en 1 miljard euro aan middelen 
uit de EU-begroting nodig zullen zijn voor 
financiële instrumenten.

Or. en

Amendement 204
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De meeste financiële instrumenten 
moeten gemeenschappelijk zijn voor alle 
sectoren, maar er kunnen ook specifieke 
instrumenten zijn voor individuele 
sectoren. De diensten van de Commissie 
zijn van mening dat de financiële steun 

(38) De meeste financiële instrumenten 
moeten gemeenschappelijk zijn voor alle 
sectoren, maar er kunnen ook specifieke 
instrumenten zijn voor individuele 
sectoren. De diensten van de Commissie 
zijn van mening dat de financiële steun 
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voor breedband hoofdzakelijk afkomstig 
zal zijn van financiële instrumenten, maar 
dat voor vervoer en energie respectievelijk 
hoogstens 2 en 1 miljard euro aan middelen 
uit de EU-begroting nodig zullen zijn voor 
financiële instrumenten.

voor breedbandnetwerken hoofdzakelijk 
afkomstig zal zijn van financiële 
instrumenten, maar dat voor vervoer en 
energie respectievelijk hoogstens 2 en 
1 miljard euro aan middelen uit de EU-
begroting nodig zullen zijn voor financiële 
instrumenten.

Or. en

Amendement 205
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De meeste financiële instrumenten 
moeten gemeenschappelijk zijn voor alle 
sectoren, maar er kunnen ook specifieke 
instrumenten zijn voor individuele 
sectoren. De diensten van de Commissie 
zijn van mening dat de financiële steun 
voor breedband hoofdzakelijk afkomstig
zal zijn van financiële instrumenten, maar
dat voor vervoer en energie respectievelijk 
hoogstens 2 en 1 miljard euro aan
middelen uit de EU-begroting nodig zullen 
zijn voor financiële instrumenten.

(38) De financiële steun voor energie moet
hoofdzakelijk afkomstig zijn van financiële 
instrumenten, maar de middelen uit de EU-
begroting die nodig zullen zijn voor 
financiële instrumenten voor energie, 
mogen niet minder zijn dan 8,2 miljard 
euro, terwijl de toelagen voor studies en 
werken niet meer mogen bedragen dan 
0,9 miljard euro.

Or. en

Amendement 206
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Bovendien moeten op het gebied 
van het wegvervoer ook acties gericht op 
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het onder één noemer brengen van de 
bestaande concessies binnen het TEN-T-
netwerk worden overwogen teneinde de 
financiële aansprakelijkheid van de 
initiatiefnemers van projecten te 
vergroten, zodat voldaan wordt aan de 
EIB-criteria voor financiële 
instrumenten, die financieel gezond 
moeten zijn om een efficiënte en goed 
functionerende markt te kunnen creëren.

Or. it

Motivering

Door de huidige financiële crisis zijn investeerders zeer kieskeurig geworden en wordt er nog 
nauwelijks geïnvesteerd. Dit geldt met name voor grote netwerkinfrastructuren. De hogere 
kapitaalkosten voor banken hebben directe gevolgen voor de basisrentevoet van de markt, en 
de veranderende kredietkosten en -beschikbaarheid zijn nadelig voor de toepassing van 
projectfinanciering. Er worden voortdurende inspanningen geleverd om particulier kapitaal 
aan te trekken voor de financiering en realisatie van openbare projecten. Daarom is het 
dringend nodig om weer een "kritische massa" op te bouwen voor alle investeringen. Het zou 
zinvol kunnen zijn om verschillende aangrenzende weggedeelten weer met elkaar te 
verbinden, zodat het winstpotentieel van sommige weggedeelten kan worden benut om de 
aanleg van andere gedeelten voort te zetten en om deze voortdurend te verbeteren door voor 
de gebruikers strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen te waarborgen.

Amendement 207
Nuno Teixeira

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 

(39) Om te zorgen voor sectorale 
diversificatie van de begunstigden van 
financiële instrumenten en om 
geografische diversificatie tussen de
lidstaten en de regio's van de EU 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 
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voor projectfinanciering. projecten die in aanmerking kunnen komen 
voor projectfinanciering.

Or. pt

Motivering

De geografische en sectorale diversificatie van de financiële instrumenten moet worden 
gegarandeerd, niet enkel tussen de 27 lidstaten van de EU, maar ook tussen de regio's van de 
EU.

Amendement 208
Sabine Wils

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 geleidelijke 
geografische diversificatie in de lidstaten, 
die bij dergelijke financiële instrumenten 
ondersteuning nodig hadden, aan te 
moedigen, zal de Commissie, samen met 
de EIB, steun verlenen aan die lidstaten bij 
het ontwikkelen van een passende pijplijn 
aan projecten die in aanmerking kunnen 
komen voor projectfinanciering

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van specifieke kanalen voor projectfinanciering door middel van PPP's moet 
alleen worden aangeboden indien de lidstaten daarnaar vragen wanneer ze hun eigen 
financiële besluiten nemen bij het indienen van de ontwerpprojecten.

Amendement 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Voorstel voor een verordening
Overweging 40
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Het kan nodig zijn om, met 
inachtneming van de voorwaarden voor de 
financiële instrumenten, aanvullende eisen 
in de werkprogramma's op te nemen, 
bijvoorbeeld om concurrerende markten te 
garanderen met het oog op de ontwikkeling 
van het beleid van de Unie, technologische 
ontwikkelingen en andere factoren die 
relevant worden.

(40) Het kan nodig zijn om, met 
inachtneming van de voorwaarden voor de 
financiële instrumenten, aanvullende eisen 
in de werkprogramma's op te nemen, 
bijvoorbeeld om een concurrerende en 
eerlijke interne markt te garanderen met 
het oog op de ontwikkeling van het beleid 
van de Unie, technologische 
ontwikkelingen en andere factoren die 
relevant worden.

Or. en

Amendement 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Een meerjarige programmering ter 
ondersteuning van de Facility moet gericht 
zijn op de ondersteuning van de prioriteiten 
van de Unie, door te zorgen voor de nodige 
financiële middelen en voor samenhang en 
continuïteit van het gezamenlijk optreden 
van de Unie en de lidstaten. Met 
betrekking tot voorstellen die zijn 
ingediend na de tenuitvoerlegging van het 
eerste meerjarige werkprogramma in de 
sector vervoer, komen de kosten in 
aanmerking vanaf 1 januari 2014, teneinde 
de continuïteit te garanderen van projecten 
die al onder Verordening (EG) 
nr. 680/2007 van het Europees Parlement 
en de Raad van 20 juni 2007 tot 
vaststelling van de algemene regels voor 
het verlenen van financiële bijstand van de 
Gemeenschap op het gebied van de trans-
Europese netwerken voor vervoer en 
energie vallen.

(41) Een meerjarige programmering ter 
ondersteuning van de Facility moet gericht 
zijn op de ondersteuning van de prioriteiten 
van de Unie, door te zorgen voor de nodige 
financiële middelen en voor samenhang, 
eerlijkheid en continuïteit van het 
gezamenlijk optreden van de Unie en de 
lidstaten. Met betrekking tot voorstellen 
die zijn ingediend na de tenuitvoerlegging 
van het eerste meerjarige werkprogramma 
in de sector vervoer, komen de kosten in 
aanmerking vanaf 1 januari 2014, teneinde 
de continuïteit te garanderen van projecten 
die al onder Verordening (EG) 
nr. 680/2007 van het Europees Parlement 
en de Raad van 20 juni 2007 tot 
vaststelling van de algemene regels voor 
het verlenen van financiële bijstand van de 
Gemeenschap op het gebied van de trans-
Europese netwerken voor vervoer en 
energie vallen.
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Or. en

Amendement 211
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Een meerjarige programmering ter 
ondersteuning van de Facility moet gericht 
zijn op de ondersteuning van de prioriteiten 
van de Unie, door te zorgen voor de nodige 
financiële middelen en voor samenhang en 
continuïteit van het gezamenlijk optreden 
van de Unie en de lidstaten. Met 
betrekking tot voorstellen die zijn 
ingediend na de tenuitvoerlegging van het 
eerste meerjarige werkprogramma in de 
sector vervoer, komen de kosten in 
aanmerking vanaf 1 januari 2014, teneinde 
de continuïteit te garanderen van projecten 
die al onder Verordening (EG) 
nr. 680/2007 van het Europees Parlement 
en de Raad van 20 juni 2007 tot 
vaststelling van de algemene regels voor 
het verlenen van financiële bijstand van de 
Gemeenschap op het gebied van de trans-
Europese netwerken voor vervoer en 
energie vallen.

(41) Een meerjarige programmering ter 
ondersteuning van de Facility moet gericht 
zijn op de ondersteuning van de prioriteiten 
van de Unie, door te zorgen voor de nodige 
financiële middelen en voor samenhang, 
transparantie en continuïteit van het 
gezamenlijk optreden van de Unie en de 
lidstaten. Met betrekking tot voorstellen 
die zijn ingediend na de tenuitvoerlegging 
van het eerste meerjarige werkprogramma 
in de vervoerssector, komen de kosten in 
aanmerking vanaf 1 januari 2014, teneinde 
de continuïteit te garanderen van projecten 
die al onder Verordening (EG) 
nr. 680/2007 van het Europees Parlement 
en de Raad van 20 juni 2007 tot 
vaststelling van de algemene regels voor 
het verlenen van financiële bijstand van de 
Gemeenschap op het gebied van de trans-
Europese netwerken voor vervoer en 
energie vallen.

Or. es

Amendement 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Gezien de beperkte beschikbare 
middelen op EU-niveau is het nodig de 
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investeringen toe te spitsen op de 
projecten met de hoogste Europese 
toegevoegde waarde, wil men het 
gewenste effect bereiken. De steun in de 
vervoerssector moet in de eerste plaats 
naar het kernnetwerk (met name de 
corridors van het kernnetwerk) en naar de 
projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van verkeersbeheersystemen 
gaan. In de energiesector moet de 
financiële steun gericht zijn op voltooiing 
van de interne energiemarkt, teneinde te 
zorgen voor voorzieningszekerheid, de 
transmissie van hernieuwbare elektriciteit 
van de plaats van opwekking naar centra 
van vraag en aanbod, en het aantrekken 
van particuliere investeringen. In de 
telecommunicatiesector zou financiële 
steun hoofdzakelijk gericht moeten zijn op 
projecten die een vraag creëren naar 
breedband, onder meer de bouw van een 
infrastructuur voor Europese digitale 
diensten, die de investeringen in de aanleg 
van breedbandnetwerken weer zou 
bevorderen.

Or. en

Amendement 213
Michael Cramer

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 
financiering en de invloed ervan op de 
algemene doelstellingen van de Facility en 
de prioriteiten van de Europa 2020-
strategie. Deze beoordelingen moeten 
worden voorgelegd aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
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Comité van de Regio's.

Or. en

Amendement 214
Silvia-Adriana Ţicău

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 en het 
Europees Parlement in kennis stellen van 
de resultaten hiervan, teneinde een 
oordeel te kunnen vellen over 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.

Or. ro

Amendement 215
Izaskun Bilbao Barandica

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 voert een tussentijdse 
en ex post-beoordeling uit 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.

Or. es
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Amendement 216
Ioannis A. Tsoukalas

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 
financiering en de invloed ervan op de 
algemene doelstellingen van de Facility en 
de prioriteiten van de Europa 2020-
strategie. De Commissie publiceert 
jaarlijks een scorebord waarin de 
voortgang van alle in het kader van de 
CEF geselecteerde projecten uiteen wordt 
gezet.

Or. en

Amendement 217
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Overweging 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Deze evaluaties moeten ook een 
beoordeling bevatten van de 
mogelijkheden van de lidstaten of de 
desbetreffende uitvoerende instanties om 
te voldoen aan hun eigen 
medefinancieringsafspraken in 
aanvulling op de EU-toelagen of op de 
innovatieve financiële instrumenten die 
worden verschaft om een project van 
gemeenschappelijk belang uit te voeren.

Or. en

Motivering

Behalve dat de naleving van de CEF-doelstellingen en de prioriteiten van de Europa 2020-
strategie worden beoordeeld, moet bij de evaluaties door de Commissie ook nauwlettend 
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worden gekeken naar de prestaties van de lidstaten wanneer zij zich inlaten met de uitvoering 
van een project van gemeenschappelijk belang.

Amendement 218
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Op basis van de sectorspecifieke 
richtsnoeren die in afzonderlijke 
verordeningen zijn vastgesteld, is een lijst 
opgesteld van de prioritaire gebieden 
waarop de onderhavige verordening 
betrekking heeft; deze lijst moet worden 
opgenomen in de bijlage. Om rekening te 
kunnen houden met mogelijke wijzigingen 
in politieke prioriteiten, technologische 
capaciteiten en verkeersstromen, moet de 
bevoegdheid om besluiten vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag inzake de werking van de 
Europese Unie worden gedelegeerd aan de 
Commissie voor wat de vaststelling van 
wijzigingen van de bijlage betreft. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
de voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en 
gelijktijdig worden toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad.

(44) Op basis van de sectorspecifieke 
richtsnoeren die in afzonderlijke 
verordeningen zijn vastgesteld, is een lijst 
opgesteld van de prioritaire gebieden 
waarop de onderhavige verordening 
betrekking heeft; deze lijst moet worden 
opgenomen in de bijlage. Om rekening te 
kunnen houden met mogelijke wijzigingen 
in politieke prioriteiten, technologische 
capaciteiten en verkeersstromen, moet de 
bevoegdheid om besluiten vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag inzake de werking van de 
Europese Unie worden gedelegeerd aan de 
Commissie voor wat de vaststelling van 
wijzigingen van de bijlage betreft. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
de voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van dergelijke besluiten ervoor 
zorgen dat de desbetreffende documenten 
tijdig en gelijktijdig worden toegezonden 
aan het Europees Parlement en de Raad.

Or.de

Motivering

Belangrijke besluiten dienen in ieder geval volgens de gewone wetgevingsprocedure te 
worden genomen.
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Amendement 219
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Op basis van de sectorspecifieke 
richtsnoeren die in afzonderlijke 
verordeningen zijn vastgesteld, is een lijst 
opgesteld van de prioritaire gebieden 
waarop de onderhavige verordening 
betrekking heeft; deze lijst moet worden 
opgenomen in de bijlage. Om rekening te 
kunnen houden met mogelijke wijzigingen 
in politieke prioriteiten, technologische 
capaciteiten en verkeersstromen, moet de 
bevoegdheid om besluiten vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag inzake de werking van de 
Europese Unie worden gedelegeerd aan de 
Commissie voor wat de vaststelling van 
wijzigingen van de bijlage betreft. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
de voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en 
gelijktijdig worden toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad.

(44) Op basis van de sectorspecifieke 
richtsnoeren die in afzonderlijke 
verordeningen zijn vastgesteld, is een lijst 
opgesteld van de prioritaire gebieden 
waarop de onderhavige verordening 
betrekking heeft; deze lijst moet worden 
opgenomen in de bijlage. Om rekening te 
kunnen houden met mogelijke wijzigingen 
in politieke prioriteiten, technologische 
capaciteiten en verkeersstromen, moet de 
bevoegdheid om besluiten vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag inzake de werking van de 
Europese Unie worden gedelegeerd aan de 
Commissie voor wat de vaststelling van 
wijzigingen van de bijlage betreft. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
de voorbereiding passend overleg pleegt
met alle bevoegde instanties, met inbegrip 
van bestuur op lokaal, regionaal en 
staatsniveau, onder meer met deskundigen.
De Commissie moet bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en 
gelijktijdig worden toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. es

Amendement 220
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De financiële belangen van de (47) De financiële belangen van de 
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Europese Unie moeten worden beschermd 
via proportionele maatregelen doorheen de 
volledige uitgavencyclus, inclusief de 
preventie, de opsporing en het onderzoek 
van onregelmatigheden, de terugvordering 
van verloren gegane, ten onrechte betaalde 
of slecht bestede middelen en, voor zover 
nodig, boetes.

Europese Unie moeten worden beschermd 
via proportionele maatregelen doorheen de 
volledige uitgavencyclus, inclusief de 
preventie, de opsporing en het onderzoek 
van onregelmatigheden, de terugvordering 
van verloren gegane, ten onrechte betaalde 
of slecht bestede middelen en, voor zover 
nodig, boetes. Al deze informatie, in al 
haar fasen, moet volledig transparant ter 
kennis worden gebracht van het 
Parlement.

Or. es

Amendement 221
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) de vorm van de contracten moet 
overeenkomen met de grondslagen en 
omstandigheden van het project en moet 
een eerlijke en brede mededinging 
waarborgen bij inschrijvingen op 
projecten die worden medegefinancierd 
met middelen van de CEF.
Om een zo gunstig mogelijke prijs en een 
zo efficiënt mogelijke uitvoering te 
waarborgen, moeten de 
contractvoorwaarden op eerlijke wijze en 
overeenkomstig de risico's worden 
vastgesteld; dit beginsel wordt ongeacht 
nationale of internationale normen 
toegepast.

Or.de

Amendement 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig
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Voorstel voor een verordening
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) Om een eerlijke en brede 
mededinging te waarborgen voor 
projecten die met subsidies uit de CEF 
worden gefinancierd, moet de vorm van 
het contract overeenkomen met de 
doelstellingen en omstandigheden van het 
project. De contractvoorwaarden dienen 
zo te worden opgesteld dat de aan de 
opdracht verbonden risico's op eerlijke 
wijze worden verdeeld, teneinde een zo 
gunstig mogelijke prijs en een zo efficiënt 
mogelijke uitvoering van de opdracht te 
waarborgen. Dit beginsel is van 
toepassing ongeacht of voor het contract 
een nationaal of internationaal model 
wordt gebruikt.

Or.de

Motivering

In enkele EU-lidstaten is sprake van een stijgende tendens onder aanbestedende diensten om 
algemene contractvoorwaarden door bijzondere contractvoorwaarden te vervangen en 
daarmee de risicoverdeling in het kader van openbare projecten te wijzigen. Dergelijke 
veranderingen in de verdeling van risico's hebben niet alleen een negatief effect op de 
contractsituatie van de betrokken aannemers, maar ook op de algemene 
concurrentieverhoudingen in de betrokken landen en op het project zelf.

Amendement 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) Om voor projecten die CEF-
middelen genieten, een brede en eerlijke 
concurrentie te waarborgen, moeten de 
aanbestedingen uitgaan van eerlijke en 
transparante contractvoorwaarden en 
moet een contractvorm worden gebruikt 
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die past bij de doelstellingen en 
omstandigheden van het project.

Or. en

Amendement 224
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Sommige infrastructuurprojecten van 
EU-belang moeten aansluiten op en lopen 
doorheen naburige landen, kandidaat-
lidstaten en andere derde landen. De 
Connecting Europe Facility stelt 
vereenvoudigde middelen voor om deze 
infrastructuur te koppelen en te 
financieren, teneinde de coherentie tussen 
interne en externe instrumenten van de EU-
begroting te garanderen.

(48) Sommige infrastructuurprojecten van 
EU-belang moeten aansluiten op en lopen 
doorheen naburige landen, kandidaat-
lidstaten en andere derde landen. De 
Connecting Europe Facility stelt 
vereenvoudigde middelen voor om deze 
infrastructuur te koppelen en te 
financieren, teneinde de coherentie tussen 
interne en externe instrumenten van de EU-
begroting te garanderen. Coördinatie 
tussen de betrokken directoraten-generaal 
van de Commissie is nodig om 
belemmeringen voor de realisatie van deze 
projecten te voorkomen, met name in het 
kader van de snelwegen op zee.

Or. it

Amendement 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Sommige infrastructuurprojecten van 
EU-belang moeten aansluiten op en lopen 
doorheen naburige landen, kandidaat-
lidstaten en andere derde landen. De 
Connecting Europe Facility stelt 

(48) Sommige infrastructuurprojecten van 
EU-belang moeten aansluiten op en lopen 
doorheen naburige landen, kandidaat-
lidstaten en andere derde landen. De 
Connecting Europe Facility stelt 
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vereenvoudigde middelen voor om deze 
infrastructuur te koppelen en te 
financieren, teneinde de coherentie tussen 
interne en externe instrumenten van de EU-
begroting te garanderen.

vereenvoudigde middelen voor om deze 
infrastructuur te koppelen en te 
financieren, teneinde de coherentie tussen 
interne en externe instrumenten van de EU-
begroting te garanderen. Op 
vervoersgebied moet er bijzondere 
aandacht uitgaan naar de versterking van 
de verbindingen tussen het trans-
Europees en het trans-mediterraan 
vervoersnetwerk, met name om het 
goederenvervoer over de zeesnelwegen te 
bevorderen. Op energiegebied moet de 
klemtoon gelegd worden op de voltooiing 
van de mediterrane elektriciteitsring en de 
ontwikkeling van de rechtstreekse 
onderzeese elektrische koppelingen tussen 
de EU en de landen in het zuidoostelijk 
deel van de Middellandse Zee, om de 
complementariteit van beide 
energiesystemen te structureren.

Or. fr

Amendement 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Sommige infrastructuurprojecten van 
EU-belang moeten aansluiten op en lopen 
doorheen naburige landen, kandidaat-
lidstaten en andere derde landen. De 
Connecting Europe Facility stelt 
vereenvoudigde middelen voor om deze 
infrastructuur te koppelen en te 
financieren, teneinde de coherentie tussen 
interne en externe instrumenten van de EU-
begroting te garanderen.

(48) Sommige infrastructuurprojecten van 
EU-belang moeten aansluiten op en lopen 
doorheen naburige landen, kandidaat-
lidstaten en andere derde landen zoals de 
zuidelijke en oostelijke mediterrane 
landen, die over voldoende zonne-energie 
beschikken die naar de EU kan worden 
geïmporteerd via 
elektriciteitsverbindingen op lange 
afstand. De Connecting Europe Facility 
stelt vereenvoudigde middelen voor om 
deze infrastructuur te koppelen en te 
financieren, teneinde de coherentie tussen 
interne en externe instrumenten van de EU-
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begroting te garanderen.

Or. en

Amendement 227
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) De deelname van in derde landen 
gevestigde ondernemingen is een absolute 
voorwaarde voor het verwezenlijken van 
de doelstellingen van de Connecting 
Europe Facility, omdat zij voor de 
projecten nuttige ervaring en technische 
deskundigheid mee kunnen brengen. Dit 
neemt niet weg dat er in het bijzonder op 
gelet moet worden dat deze 
ondernemingen het arbeids-, sociaal en 
milieurecht naleven. Dit is een eis die zich 
steeds sterker doet gevoelen in de 
Europese maatschappij. Daarom moeten 
aan de Commissie de nodige middelen 
toegekend worden om deze opdracht uit te 
voeren en aldus eerlijke concurrentie 
tussen de Europese ondernemingen en de 
derde landen te bevorderen.

Or. fr

Amendement 228
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Overweging 48 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 ter) De deelname van in derde landen 
gevestigde ondernemingen aan door de 
EU gefinancierde projecten moet gepaard 
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gaan met de vereiste wederkerigheid in de 
handelsbetrekkingen. Dit betekent dat 
Europese ondernemingen toegang moeten 
hebben tot gelijkaardige kansen in de 
betrokken derde landen.

Or. fr

Amendement 229
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt de Connecting 
Europe Facility opgericht en worden de 
voorwaarden, methoden en procedures 
voor het verstrekken van financiële steun 
van de EU aan trans-Europese netwerken 
vastgelegd, teneinde projecten te 
ondersteunen op het gebied van vervoer, 
energie en telecommunicatie-
infrastructuur.

Bij deze verordening wordt de Connecting 
Europe Facility opgericht en worden de 
voorwaarden, methoden en procedures 
voor het verstrekken van financiële steun 
van de EU aan trans-Europese netwerken 
vastgelegd, teneinde projecten te 
ondersteunen op het gebied van vervoer, 
energie en telecommunicatie-infrastructuur 
en van sectoren die elkaar versterken.

Or. it

Amendement 230
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt de Connecting 
Europe Facility opgericht en worden de 
voorwaarden, methoden en procedures 
voor het verstrekken van financiële steun 
van de EU aan trans-Europese netwerken 
vastgelegd, teneinde projecten te 
ondersteunen op het gebied van vervoer, 

Bij deze verordening wordt de Connecting 
Europe Facility opgericht en worden de 
voorwaarden, methoden en procedures 
voor het verstrekken van financiële steun 
van de EU aan trans-Europese netwerken 
vastgelegd, teneinde projecten te 
ondersteunen op het gebied van vervoer, 
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energie en telecommunicatie-
infrastructuur.

energie en telecommunicatie-
infrastructuur. Op het gebied van energie 
helpt de Connecting Europe Facility de 
EU om te investeren in energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie en slimme 
elektriciteitsdistributie- en 
transmissienetten.

Or. en

Amendement 231
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "grensoverschrijdend gedeelte": een 
deel dat zorgt voor de continuïteit van een 
project van gemeenschappelijk belang 
tussen minstens twee lidstaten of tussen 
een lidstaat en een naburig land;

(2) "grensoverschrijdend gedeelte": een 
deel dat zorgt voor de continuïteit van een 
project van gemeenschappelijk belang 
tussen minstens twee lidstaten of tussen 
een lidstaat en een naburig land, hetgeen 
ook het hinterland van zeehavens en de 
havens zelf omvat;

Or. en

Amendement 232
Michael Cramer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "grensoverschrijdend gedeelte": een 
deel dat zorgt voor de continuïteit van een 
project van gemeenschappelijk belang 
tussen minstens twee lidstaten of tussen 
een lidstaat en een naburig land;

(2) "grensoverschrijdend gedeelte": de 
verbinding tussen de meest nabije 
knooppunten aan weerszijden van de 
grens;

Or. en
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Amendement 233
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "grensoverschrijdend gedeelte": een 
deel dat zorgt voor de continuïteit van een 
project van gemeenschappelijk belang 
tussen minstens twee lidstaten of tussen 
een lidstaat en een naburig land;

(2) "grensoverschrijdend gedeelte": een 
deel dat zorgt voor de verwezenlijking of 
continuïteit van een project van 
gemeenschappelijk belang tussen minstens 
twee lidstaten of tussen een lidstaat en een 
naburig land;

Or. ro

Amendement 234
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "acties ter ondersteuning van het 
programma": begeleidende maatregelen die 
nodig zijn voor de uitvoering van de 
Connecting Europe Facility en specifieke 
richtsnoeren voor individuele sectoren, 
zoals diensten (met name technische 
bijstand), activiteiten met betrekking tot de 
voorbereiding, haalbaarheid, coördinatie, 
monitoring, controle, audit en evaluatie die 
rechtstreeks vereist zijn voor het beheer 
van de Facility en de verwezenlijking van 
de doelstellingen ervan, en met name 
studies, vergaderingen, informatie, het in 
kaart brengen van infrastructuur, twinning, 
verspreiding, bewustmaking en 
communicatie, samen met alle andere 
uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand die vereist is voor 
het beheer van deze Facility of de 
specifieke richtsnoeren voor individuele 

(5) "acties ter ondersteuning van het 
programma": begeleidende maatregelen die 
nodig zijn voor de uitvoering van de 
Connecting Europe Facility en specifieke 
richtsnoeren voor individuele sectoren, 
zoals diensten (met name technische 
bijstand), activiteiten met betrekking tot de 
voorbereiding, haalbaarheid, coördinatie, 
monitoring, overleg met betrokkenen en 
belanghebbenden, controle, audit en 
evaluatie die rechtstreeks vereist zijn voor 
het beheer van de Facility en de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan, en met name studies, vergaderingen, 
informatie, het in kaart brengen van 
infrastructuur, twinning, verspreiding, 
bewustmaking en communicatie, samen 
met alle andere uitgaven voor technische 
en administratieve bijstand die vereist is 
voor het beheer van deze Facility of de 
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sectoren; specifieke richtsnoeren voor individuele 
sectoren;

Or. en

Motivering

De betrokkenheid van de desbetreffende burgers en belanghebbenden is van cruciaal belang 
voor de ondersteuning van een effectieve uitvoering van de Connecting Europe Facility:
daarom moet deze worden opgenomen in de voorbereidende activiteiten en het beheer van 
een dergelijke faciliteit.

Amendement 235
Michael Cramer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "acties ter ondersteuning van het 
programma": begeleidende maatregelen die 
nodig zijn voor de uitvoering van de 
Connecting Europe Facility en specifieke 
richtsnoeren voor individuele sectoren, 
zoals diensten (met name technische 
bijstand), activiteiten met betrekking tot de 
voorbereiding, haalbaarheid, coördinatie, 
monitoring, controle, audit en evaluatie die 
rechtstreeks vereist zijn voor het beheer 
van de Facility en de verwezenlijking van 
de doelstellingen ervan, en met name 
studies, vergaderingen, informatie, het in 
kaart brengen van infrastructuur, twinning, 
verspreiding, bewustmaking en 
communicatie, samen met alle andere 
uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand die vereist is voor 
het beheer van deze Facility of de 
specifieke richtsnoeren voor individuele 
sectoren;

(5) "acties ter ondersteuning van het 
programma": begeleidende maatregelen die 
nodig zijn voor de uitvoering van de 
Connecting Europe Facility en specifieke 
richtsnoeren voor individuele sectoren, 
zoals diensten (met name technische 
bijstand), activiteiten met betrekking tot de 
voorbereiding, haalbaarheid, coördinatie, 
monitoring, controle, audit en evaluatie, 
evenals milieueffectbeoordelingen en 
strategische milieubeoordelingen, die 
rechtstreeks vereist zijn voor het beheer 
van de Facility en de verwezenlijking van 
de doelstellingen ervan, en met name 
studies, vergaderingen, informatie, het in 
kaart brengen van infrastructuur, twinning, 
verspreiding, bewustmaking en 
communicatie, samen met alle andere 
uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand die vereist is voor 
het beheer van deze Facility of de 
specifieke richtsnoeren voor individuele 
sectoren;

Or. en
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Amendement 236
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "overlegprocedure": een passende 
en adequate procedure, met inbegrip van 
naleving van het Verdrag van Aarhus, 
zoals uiteengezet in Richtlijn 2003/4/EG, 
op grond waarvan voorafgaand aan de 
goedkeuring van een project van 
gemeenschappelijk belang alle 
desbetreffende belanghebbenden moeten 
worden geraadpleegd overeenkomstig de 
bestaande nationale wet- en regelgeving, 
opdat deze hun bezwaren en suggesties 
ten aanzien van het bewuste project 
kenbaar kunnen maken; een dergelijke 
overlegprocedure voldoet aan de vereisten 
die zijn opgenomen in de bepalingen van 
Richtlijn 85/337/EEG en Richtlijn 
2001/42/EG;

Or. en

Motivering

De betrokkenheid van de desbetreffende bevolking en belanghebbenden in de zin dat deze 
worden gevraagd om bij te dragen vanaf de fase van de haalbaarheidsstudie en voorafgaand 
aan de definitieve goedkeuring van een project van gemeenschappelijk belang, is vereist op 
grond van artikel 6 van Richtlijn 2001/42/EG en is van groot belang om schade aan het 
milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Amendement 237
Phil Bennion

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
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langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost. De behoefte om 
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen of
spoorbreedte worden opgelost;

Or. en

Motivering

Opwaardering of herstel kan in sommige gevallen nodig zijn om knelpunten te verhelpen.

Amendement 238
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost. De behoefte om 
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur te 
creëren dan wel bestaande infrastructuur 
grondig te moderniseren met het oog op 
het vergroten van de capaciteit ervan, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen of
spoorbreedte worden opgelost.

Or. en

Amendement 239
Tanja Fajon
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang 
komt; een dergelijke hinderpaal kan 
worden weggewerkt door nieuwe 
infrastructuur, zoals een brug of een tunnel, 
waardoor bijvoorbeeld problemen in 
verband met hellingshoeken, boogstralen,
spoorbreedte worden opgelost. De behoefte 
om bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": in de vervoerssector, een 
fysieke of technische hinderpaal die leidt 
tot een breuk in een systeem, waardoor de 
continuïteit van langeafstands- en 
grensoverschrijdende stromen in het 
gedrang komt en wordt verstoord; een 
dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur te 
creëren dan wel bestaande infrastructuur 
grondig te moderniseren met het oog op 
het vergroten van de capaciteit ervan, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen of
spoorbreedte worden opgelost. De behoefte 
om bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

Or. en

Motivering

De term "knelpunt" wordt gebruikt in de context van vervoersinfrastructuur; daarom moet de 
definitie ook worden beperkt tot de vervoerssector. De door de Commissie voorgestelde 
definitie is te beperkend en houdt geen rekening met alle situaties die in de praktijk tot 
knelpunten kunnen leiden. De laatste zin van de door de Commissie voorgestelde definitie is 
verwarrend, aangezien deze de definitie van knelpunt verwart met de remedie voor het 
wegnemen van dat knelpunt. Daarom moet deze worden verwijderd.

Amendement 240
Jelko Kacin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang 
komt; een dergelijke hinderpaal kan 

(12) "knelpunt": in de vervoerssector, een 
fysieke of technische hinderpaal die leidt 
tot een breuk in een systeem, waardoor de 
continuïteit van langeafstands- en 
grensoverschrijdende stromen in het 
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worden weggewerkt door nieuwe 
infrastructuur, zoals een brug of een tunnel, 
waardoor bijvoorbeeld problemen in 
verband met hellingshoeken, boogstralen,
spoorbreedte worden opgelost. De behoefte 
om bestaande infrastructuur te 
verbeteren, wordt niet als een knelpunt 
beschouwd;

gedrang komt of wordt verstoord; een 
dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur te 
creëren dan wel bestaande infrastructuur 
grondig te moderniseren met het oog op 
het vergroten van de capaciteit ervan, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen of
spoorbreedte worden opgelost;

Or. en

Amendement 241
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost. De behoefte om 
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug, een sluis, een stroomdam, 
een grondbalk of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, de dimensies 
van vaargeulen of spoorbreedte worden 
opgelost, of door intermediaire lager 
geklasseerde delen van de infrastructuur 
op te waarderen tot het niveau van de rest 
van het netwerk;

Or. en

Motivering

De definitie van knelpunt moet alle vormen daarvan omvatten. Knelpunten kunnen worden 
verwijderd door nieuwe infrastructuur, al is het in sommige gevallen efficiënter om de 
bestaande infrastructuur op te waarderen.
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Amendement 242
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost. De behoefte om 
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen of
spoorbreedte worden opgelost;

Or. en

Amendement 243
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang 
komt; een dergelijke hinderpaal kan 
worden weggewerkt door nieuwe 
infrastructuur, zoals een brug of een tunnel, 
waardoor bijvoorbeeld problemen in 
verband met hellingshoeken, boogstralen, 
spoorbreedte worden opgelost. De behoefte 
om bestaande infrastructuur te 
verbeteren, wordt niet als een knelpunt 
beschouwd;

(12) "knelpunt" in de vervoerssector: een 
fysieke of technische hinderpaal die leidt 
tot een breuk of obstructie in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstands- en grensoverschrijdende 
stromen in het gedrang komt; een 
dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door de aanleg van nieuwe 
infrastructuur of de aanzienlijke 
verbetering van bestaande infrastructuur 
om de capaciteit ervan te verhogen, zoals 
een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost.
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Or. sl

Motivering

De term "knelpunt" wordt hier gebruikt in de context van vervoersinfrastructuur en daarom 
moet de definitie op passende wijze beperkt worden. De definitie van de Commissie gaat niet 
in op alle kernomstandigheden die in de praktijk tot een knelpunt leiden. De laatste zin in de 
definitie moet geschrapt worden omdat deze alleen maar verwijst naar hoe knelpunten kunnen 
worden weggewerkt en daarom niet in de definitie thuishoort.

Amendement 244
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost. De behoefte om 
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door zowel nieuwe 
infrastructuur, zoals een brug of een tunnel, 
waardoor bijvoorbeeld problemen in 
verband met hellingshoeken, boogstralen of
spoorbreedte worden opgelost, als door 
opwaardering van de bestaande 
infrastructuur, waarbij aanzienlijke 
verbeteringen worden aangebracht door 
middel van technische vernieuwingen die 
de beperkingen van het knelpunt oplossen;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de kosten-batenanalyse en de strategische milieueffectbeoordeling moet elke 
passende en duurzame oplossing kunnen worden aangepast om een knelpunt op een zo snel en 
efficiënt mogelijke manier op te lossen, hetgeen de opwaardering van de bestaande 
infrastructuur, indien aanwezig, niet uitsluit.

Amendement 245
Michael Cramer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van
langeafstandsstromen in het gedrang 
komt; een dergelijke hinderpaal kan 
worden weggewerkt door nieuwe 
infrastructuur, zoals een brug of een 
tunnel, waardoor bijvoorbeeld problemen 
in verband met hellingshoeken, 
boogstralen, spoorbreedte worden 
opgelost. De behoefte om bestaande 
infrastructuur te verbeteren, wordt niet 
als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": een fysieke, operationele 
of organisatorische hinderpaal, waardoor 
de continuïteit van de transportstromen 
wordt onderbroken of belemmerd; een 
dergelijke hinderpaal kan in eerste 
instantie worden weggewerkt door een 
meer efficiënt gebruik of de opwaardering 
en het herstel van bestaande 
infrastructuur. Indien dit onvoldoende 
blijkt, kan het ook nodig zijn om nieuwe 
infrastructuur aan te leggen;

Or. en

Amendement 246
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost. De behoefte om 
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel of de 
aanpassing ervan (omleiding), waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost. De behoefte om 
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

Or. fr
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Amendement 247
Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van
langeafstandsstromen in het gedrang 
komt; een dergelijke hinderpaal kan 
worden weggewerkt door nieuwe 
infrastructuur, zoals een brug of een tunnel, 
waardoor bijvoorbeeld problemen in 
verband met hellingshoeken, boogstralen, 
spoorbreedte worden opgelost. De behoefte 
om bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": in de vervoerssector, een 
fysieke of technische hinderpaal die leidt 
tot een breuk in een systeem, waardoor de 
continuïteit van langeafstands- en 
grensoverschrijdende stromen in het 
gedrang komt of wordt onderbroken; een 
dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur
aan te leggen dan wel bestaande 
infrastructuur grondig te moderniseren 
met het oog op het vergroten van de 
capaciteit ervan, zoals een brug, een sluis, 
een stroomdam, een grondbalk of een 
tunnel, waardoor bijvoorbeeld problemen 
in verband met hellingshoeken, 
boogstralen, spoorbreedte of de diepte van 
vaargeulen worden opgelost, of door 
intermediaire lager geklasseerde delen 
van de infrastructuur op te waarderen tot 
het niveau van de rest van het netwerk;

Or. en

Amendement 248
Philip Bradbourn

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van
langeafstandsstromen in het gedrang 
komt; een dergelijke hinderpaal kan 
worden weggewerkt door nieuwe 
infrastructuur, zoals een brug of een 
tunnel, waardoor bijvoorbeeld problemen 

(12) "vervoersknelpunt": een fysieke 
hinderpaal die leidt tot een breuk in een 
systeem, waardoor de continuïteit van
verkeersstromen in het gedrang komt en 
die kan worden overwonnen door nieuwe 
infrastructuur aan te leggen;
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in verband met hellingshoeken, 
boogstralen, spoorbreedte worden 
opgelost. De behoefte om bestaande 
infrastructuur te verbeteren, wordt niet 
als een knelpunt beschouwd;

Or. en

Motivering

Er kunnen gevallen zijn waarin opwaardering of herstel nodig is om het knelpunt te 
verhelpen. Bovendien komen problemen met congestie niet alleen voor in de spoorwegsector 
en gaat het niet altijd om fysieke hinderpalen.

Amendement 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost. De behoefte om
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt" in het vervoer: een fysieke
en/of functionele hinderpaal die leidt tot 
een breuk in een systeem, waardoor de 
continuïteit van langeafstandsstromen in 
het gedrang komt, en die kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur of 
door een aanzienlijke verbetering van
bestaande infrastructuur;

Or. fr

Motivering

Congestieproblemen die ontstaan door knelpunten kunnen zowel door de aanleg van nieuwe 
infrastructuur als door de verbetering van bestaande infrastructuur worden opgelost. Er moet 
voor worden gezorgd dat het in aanmerking komen van bepaalde werken voor financiering in 
het kader van deze verordening niet beperkt wordt, aangezien deze werken bijdragen tot de 
doelstellingen van de CEF.
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Amendement 250
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1– punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost. De behoefte om 
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": een fysieke en/of 
functionele hinderpaal die leidt tot een 
breuk in een systeem, waardoor de 
continuïteit van langeafstandsstromen in 
het gedrang komt; een dergelijke 
hinderpaal kan worden weggewerkt door 
nieuwe infrastructuur en/of vernieuwing 
van de bestaande infrastructuur, zoals een 
brug of een tunnel, waardoor bijvoorbeeld 
problemen in verband met hellingshoeken, 
boogstralen of spoorbreedte worden 
opgelost;

Or. en

Amendement 251
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost. De behoefte om 
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": een fysieke en/of 
functionele hinderpaal die leidt tot een 
breuk in een systeem, waardoor de 
continuïteit van langeafstandsstromen in 
het gedrang komt en die kan worden
overwonnen door nieuwe infrastructuur.
De behoefte om bestaande infrastructuur te 
verbeteren, wordt niet als een knelpunt 
beschouwd;

Or. pt
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Amendement 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1– punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost. De behoefte om
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": een fysieke en/of 
functionele hinderpaal die leidt tot een 
breuk in een systeem, waardoor de 
continuïteit van langeafstandsstromen in 
het gedrang komt; een dergelijke 
hinderpaal kan worden weggewerkt door
de aanleg van nieuwe infrastructuur of het 
vernieuwen of opwaarderen van bestaande 
infrastructuur;

Or. en

Amendement 253
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1– punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van
langeafstandsstromen in het gedrang 
komt; een dergelijke hinderpaal kan 
worden weggewerkt door nieuwe 
infrastructuur, zoals een brug of een 
tunnel, waardoor bijvoorbeeld problemen 
in verband met hellingshoeken, 
boogstralen, spoorbreedte worden 
opgelost. De behoefte om bestaande 
infrastructuur te verbeteren, wordt niet 

(12) "knelpunt": een fysieke, operationele 
of organisatorische hinderpaal, waardoor 
de continuïteit van de transport- of 
energiestromen wordt onderbroken of 
belemmerd; een dergelijke hinderpaal kan
in eerste instantie worden weggewerkt 
door een meer efficiënt gebruik of de 
opwaardering en het herstel van 
bestaande infrastructuur. Indien dit 
onvoldoende blijkt, kan het ook nodig zijn 
om nieuwe infrastructuur aan te leggen;
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als een knelpunt beschouwd;

Or. en

Amendement 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1– punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost. De behoefte om 
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen of
spoorbreedte worden opgelost. De behoefte 
om bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd; op 
het gebied van energie, een gebrek aan 
capaciteit of interconnectie veroorzaakt 
door de afwezigheid van infrastructuur of 
een beperkt fysiek debiet of een falend 
systeembeheer;

Or. en

Amendement 255
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1– punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;

(12) "knelpunt": een fysieke en/of 
functionele hinderpaal die leidt tot een 
breuk in een systeem, waardoor de 
continuïteit van langeafstandsstromen in 
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een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte 
worden opgelost. De behoefte om
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

het gedrang komt; een dergelijke 
hinderpaal kan worden weggewerkt door 
nieuwe infrastructuur en/of door het 
opwaarderen of moderniseren van
bestaande infrastructuur;

Or. en

Amendement 256
Jörg Leichtfried

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte
worden opgelost. De behoefte om 
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": een fysieke en/of 
functionele hinderpaal in het verkeer die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt, 
en die door uitbreiding of modernisering 
van de bestaande infrastructuren/of door
nieuwe infrastructuur kan worden
weggenomen;

Or.de

Motivering

In 2008 werd het 40 929 km lange netwerk van binnenwateren regelmatig voor de 
binnenscheepvaart gebruikt. Het verwijderen van knelpunten betreft in de meeste gevallen 
maatregelen ten aanzien van bestaande binnenwateren.

Amendement 257
Paul Rübig
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "knelpunt": een fysieke hinderpaal die 
leidt tot een breuk in een systeem, 
waardoor de continuïteit van 
langeafstandsstromen in het gedrang komt;
een dergelijke hinderpaal kan worden 
weggewerkt door nieuwe infrastructuur, 
zoals een brug of een tunnel, waardoor 
bijvoorbeeld problemen in verband met 
hellingshoeken, boogstralen, spoorbreedte
worden opgelost. De behoefte om 
bestaande infrastructuur te verbeteren, 
wordt niet als een knelpunt beschouwd;

(12) "knelpunt": een fysieke en/of 
functionele hinderpaal die leidt tot een 
breuk in een systeem, waardoor de 
continuïteit van langeafstandsstromen in 
het gedrang komt. Deze functionele
hinderpaal kan door verbetering van de 
bestaande infrastructuren/of door nieuwe 
infrastructuur worden weggenomen.

Or.de

Motivering

Het verwijderen van knelpunten in het netwerk van binnenwateren betreft in de meeste 
gevallen maatregelen ten aanzien van bestaande binnenwateren. Daarom dient bij deze 
definitie rekening te worden gehouden met de speciale eisen van de binnenscheepvaart.

Amendement 258
Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) "geïsoleerd netwerk": het 
spoorwegnet van een lidstaat, of een deel 
daarvan, zoals gedefinieerd in artikel 3 
(qq) van Verordening (EU) 
nr. XXXX/2012 [TEN-T-richtsnoeren];

Or. en

Amendement 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Connecting Europe Facility maakt het 
mogelijk projecten van algemeen belang in 
het kader van het beleid voor de trans-
Europese netwerken in de sectoren energie, 
vervoer en telecommunicatie voor te 
bereiden en uit te voeren. De Connecting 
Europe Facility verleent met name steun 
voor de tenuitvoerlegging van projecten die 
streven naar de ontwikkeling en aanleg van 
nieuwe infrastructuur of de opwaardering 
van bestaande infrastructuur op het gebied 
van vervoer, energie en telecommunicatie.
Daartoe streeft de Connecting Europe 
Facility de volgende doelstellingen na:

De Connecting Europe Facility maakt het 
mogelijk projecten van algemeen belang in 
het kader van het beleid voor de trans-
Europese netwerken in de sectoren energie, 
vervoer en telecommunicatie voor te 
bereiden en uit te voeren. De Connecting 
Europe Facility verleent met name steun 
voor de tenuitvoerlegging van projecten die 
streven naar de ontwikkeling en aanleg van 
nieuwe infrastructuur of de opwaardering 
en vernieuwing van bestaande 
infrastructuur op het gebied van vervoer, 
energie en telecommunicatie. Daartoe 
streeft de Connecting Europe Facility de 
volgende doelstellingen na:

Or. en

Amendement 260
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – 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 

(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 
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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;

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; Bij deze doelstelling zou 
vooral aandacht moeten worden besteed 
aan regio's met natuurlijke en 
demografische beperkingen, zoals de 
ultraperifere regio's.

Or. pt

Motivering

Bij de verwezenlijking van de EU 2020-doelstellingen en ter bevordering van slimme, 
duurzame en inclusieve groei moeten alle EU-regio's in aanmerking worden genomen 
teneinde een billijke en evenwichtige groei te bevorderen.

Amendement 261
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – 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 

(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 aandeel van 
elk door middel van projecten van 
algemeen belang voltooid netwerk, het
volume aan particuliere investeringen dat 
is aangetrokken in projecten van algemeen 
belang, en het aandeel van elk door 
middel van projecten van algemeen belang
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verordening; voltooid netwerk dat wordt gerealiseerd via 
de financiële instrumenten uit deze 
verordening

Or. en

Amendement 262
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – 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,
hoogperformante en duurzame netwerken 
te ontwikkelen, en zo voor de hele Unie de 
nodige voorwaarden te creëren voor een 
betere economische, sociale en territoriale 
cohesie op de interne markt en een klimaat 
te scheppen 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;

Or. fr

Amendement 263
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a



PE496.337v01-00 108/145 AM\912704NL.doc

NL

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 ontwikkeling van moderne en 
hoogperformante netwerken, hetgeen 
voordelen voor de hele Unie oplevert in 
termen van minder externe kosten, meer
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, zoals gebruik van 
opbrengsten uit de toepassing van het 
beginsel van de vervuiler betaalt, 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 en in coördinatie met andere 
financieringsbronnen, evenals het 
overeenkomstige deel van risico's, winsten 
en verliezen tussen publieke en 
particuliere investeerders;

Or. en

Amendement 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – 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 

(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 
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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;

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. Daarbij moet worden 
voldaan aan de beginselen inzake 
technologische neutraliteit en een 
evenwichtige kosten-
efficiëntieverhouding;

Or. fr

Amendement 265
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – 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 

(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 
economische, sociale en territoriale cohesie 
op de interne markt 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 de doeltreffendheid van investeringen 
in projecten van algemeen belang, en met 
name die projecten van algemeen belang
die worden gerealiseerd via de financiële 
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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;

instrumenten uit deze verordening.

Or. en

Motivering

De doeltreffendheid van investeringen in de zin van de voltooiing van projecten van algemeen 
belang binnen het beoogde tijdsbestek, is de enige betrouwbare methode om de bijdrage aan 
duurzame en inclusieve groei te beoordelen: het percentage aan publieke of particuliere 
middelen waarborgt op zichzelf nog geen betrouwbaar resultaat.

Amendement 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – 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 
die rekening houden met toekomstige 
verkeersstromen, 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;

Or. en
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Amendement 267
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – 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, 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. De verwezenlijking van deze 
doelstelling kan eveneens worden 
gemeten aan de hand van het cumulatieve 
effect van deze projecten van algemeen 
belang op de algehele doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie;

Or. en

Amendement 268
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a
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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 deze doelstelling 
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, publieke of publiek-private
investeringen via een combinatie van 
financiële instrumenten en directe steun 
van de Unie, en door synergieën tussen de 
sectoren te benutten. De verwezenlijking 
van deze doelstelling 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, particuliere of publiek-
private investeringen in projecten van 
algemeen belang dat wordt gerealiseerd via 
de financiële instrumenten uit deze 
verordening.

Or. es

Amendement 269
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een toename 
van de energie-efficiëntie met 20% en een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten.

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een toename 
van de energie-efficiëntie met 20% en een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten aan de hand 
van het aandeel van de Europese 
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streefcijfers die zijn behaald door middel 
van projecten in het kader van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 270
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van 
de broeikasgasemissies met 20%, een 
toename van de energie-efficiëntie met 
20% en een verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten.

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen op het gebied van duurzame 
ontwikkeling te verwezenlijken, met name 
een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een toename 
van de energie-efficiëntie met 20% en een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020, 
en tegelijk grotere solidariteit tot stand te 
brengen tussen de lidstaten.

Or. fr

Amendement 271
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van 
de broeikasgasemissies met 20%, een 
toename van de energie-efficiëntie met 
20% en een verhoging van het aandeel van
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020
te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten.

(b) de Unie in staat stellen in 2020 ten 
opzichte van het niveau van 1990 een 
vermindering van de broeikasgasemissies 
met 20%, een toename van de energie-
efficiëntie met 20% en een verhoging van 
het aandeel van hernieuwbare energie tot 
20% te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten.
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Or. en

Amendement 272
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een toename 
van de energie-efficiëntie met 20% en een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten.

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een toename 
van de energie-efficiëntie met 20% en een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten door te investeren in energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en 
slimme elektriciteitstransmissie- en 
distributienetten.

Or. en

Amendement 273
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een toename 
van de energie-efficiëntie met 20% en een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten.

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een toename 
van de energie-efficiëntie met 20% en een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
te verwezenlijken, bij te dragen tot het 
bereiken van de 2050-doelstellingen en 
tegelijk grotere solidariteit tot stand te 
brengen tussen de lidstaten.
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Or. sv

Amendement 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een toename 
van de energie-efficiëntie met 20% en een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten.

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een toename 
van de energie-efficiëntie met 20% en een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten. Tevens is nauw overleg tussen 
de lidstaten noodzakelijk in het kader van 
de ontwikkelde methodologie voor de 
ex post-beoordeling van de efficiëntie en 
effectiviteit van het instrument.

Or.pl

Amendement 275
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een toename 
van de energie-efficiëntie met 20% en een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten.

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een toename 
van de energie-efficiëntie met 20% en een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten. Naast deze doelstellingen moet 
worden herinnerd aan de doelstelling van 
decarbonisatie op de lange termijn, zoals 
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vastgesteld in de Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050.

Or. it

Amendement 276
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een toename 
van de energie-efficiëntie met 20% en een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten.

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%, een toename 
van de energie-efficiëntie met 20% en een 
verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten door voortgang te boeken op weg 
naar de specifieke mijlpalen voor reductie 
van de binnenlandse uitstoot met 40%, 
60% en 80% voor respectievelijk 2030, 
2040 en 2050.

Or. en

Motivering

Het is nuttig de specifieke mijlpalen voor elke sector, die zijn bekrachtigd door het EP in zijn 
resolutie over een routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050, zoals 
goedgekeurd in februari van dit jaar, in herinnering te brengen.

Amendement 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de Unie in staat stellen haar 
doelstelling van continuïteit van de 
energievoorziening te verwezenlijken, 
onder andere door diversificatie van 
energiebronnen.

Or.pl

Amendement 278
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de ontwikkeling van algeheel 
milieuvriendelijke infrastructuur 
waarborgen, overeenkomstig ex ante-
studies zoals bepaald in artikel 3 r bis van 
Verordening (EU) nr. XXXX/2012 
[TEN-T-richtsnoeren], rekening houdend 
met de alomvattende effecten van de 
projecten op de biodiversiteit, de water- en 
bodemverontreiniging

Or. fr

Amendement 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b – voetnoot

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%1, een 
toename van de energie-efficiëntie met 
20% en een verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 

(b) de Unie in staat stellen haar 
doelstellingen van een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20%1, een 
toename van de energie-efficiëntie met 
20% en een verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie tot 20% tegen 2020 
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te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten.

te verwezenlijken, en tegelijk grotere 
solidariteit tot stand te brengen tussen de 
lidstaten.

1 30%, als bepaalde voorwaarden zijn vervuld. 1 30%, als bepaalde, door de Europese Raad 
vastgestelde voorwaarden zijn vervuld.

Or. en

Amendement 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 3 vermelde algemene 
doelstellingen, moet de Connecting Europe 
Facility ook bijdragen tot de 
verwezenlijking van de volgende 
sectorspecifieke doelstellingen:

1. Behoudens de in artikel 3 vermelde 
algemene doelstellingen, draagt de 
Connecting Europe Facility ook bij tot de 
verwezenlijking van de volgende 
sectorspecifieke doelstellingen:

Or. en

Amendement 281
Marian-Jean Marinescu

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 CEF-steun hebben genoten;

(i) knelpunten wegwerken en ontbrekende 
verbindingen aanleggen, gemeten aan de 
hand van het aantal nieuwe en verbeterde 
grensoverschrijdende verbindingen en 
weggewerkte knelpunten op alle soorten 
vervoersroutes die CEF-steun hebben 
genoten;

Or. en
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Amendement 282
Sabine Wils

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 CEF-steun hebben genoten;

(i) knelpunten wegwerken en ontbrekende 
verbindingen aanleggen, mede aan de 
hand van innovatieve ITS, gemeten aan de 
hand van het aantal verbeterde of 
opgewaardeerde grensoverschrijdende 
verbindingen en weggewerkte knelpunten 
op vervoersroutes die CEF-steun hebben 
genoten;

Or. en

Motivering

Knelpunten en ontbrekende schakels kunnen op een kostenefficiënte wijze worden verholpen 
door de verkeersstromen te verbeteren aan de hand van passende ITS of door de bestaande 
inadequate infrastructuur grondig op te waarderen dan wel door nieuwe infrastructuur aan te 
leggen die volledig voldoet aan de kosten-batenanalyse en de strategische 
milieueffectbeoordeling.

Amendement 283
Oldřich Vlasák

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 CEF-steun hebben genoten;

(i) knelpunten wegwerken en ontbrekende 
verbindingen aanleggen, gemeten aan de 
hand van het aantal nieuwe en verbeterde 
interne en grensoverschrijdende 
verbindingen en weggewerkte knelpunten 
op vervoersroutes die CEF-steun hebben 
genoten;

Or. en
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Amendement 284
Michael Cramer

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 CEF-steun hebben genoten;

(i) knelpunten wegwerken, om zo de 
connectiviteit met stedelijke en regionale 
knooppunten te verbeteren, ontbrekende 
verbindingen aanleggen en de 
spoorwegverbindingen met 
industriegebieden en -terreinen 
verbeteren, gemeten aan de hand van het 
aantal grensoverschrijdende trajecten en
industriële gebieden die zijn opgegeven of 
stopgezet sinds de Tweede Wereldoorlog 
en die zijn gerenoveerd en opnieuw 
opgebouwd, en van het aantal
weggewerkte knelpunten op vervoersroutes 
die CEF-steun hebben genoten;

Or. en

Amendement 285
Izaskun Bilbao Barandica

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. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt 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 en de 
grensoverschrijdende gedeelten 
verbinden. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt 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;

Or. es
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Amendement 286
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele 
spoorwegnet in de EU-27 en de lengte van 
het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27;

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele 
spoorwegnet, het wegennet en het 
binnenwaterennetwerk in de EU-27, die 
zijn opgewaardeerd tot de vereisten van 
het kernnetwerk en de toename van de 
lengte van het hogesnelheidsnetwerk in de 
EU-27;

Or. en

Amendement 287
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele
spoorwegnet in de EU-27 en de lengte van 
het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27;

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de
hand van de lengte van het spoorwegnet en 
de waterwegen in de EU-27;

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar de meest koolstofarme en milieuvriendelijke vervoerwijzen moeten 
duidelijk en zonder onderscheid gericht zijn op alle waterwegen en spoorwegen binnen het 
EU-netwerk.
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Amendement 288
Philip Bradbourn

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele 
spoorwegnet in de EU-27 en de lengte van 
het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27;

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn ten aanzien van 
netwerken die zijn gecreëerd of verbeterd 
op grond van deze verordening, gemeten 
aan de hand van de lengte van de
vervoersinfrastructuur die door de EU-27
loopt zonder grote knelpunten;

Or. en

Amendement 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt gemeten aan de hand van de lengte 
van het conventionele spoorwegnet in de 
EU-27 en de lengte van het 
hogesnelheidsnetwerk in de EU-27;

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt gemeten aan de hand van de lengte 
van het spoorweg- en binnenvaartnet dat 
aangelegd of verbeterd is door middel van 
deze verordening in de EU-27 en het 
aantal gecreëerde zeesnelwegen;

Or. fr

Motivering

De binnenvaart en de zeesnelwegen zullen net als de spoorwegsector bijdragen tot de 
duurzaamheid en efficiëntie van het vervoer op lange termijn. Bovendien is de vermelding van 
de zeesnelwegen bij de doelstelling van duurzaamheid en efficiëntie relevanter dan bij de 
doelstelling van integratie en interconnectie (in tegenstelling tot wat voorgesteld wordt in 
amendement 38 van de corapporteurs).
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Amendement 290
Jim Higgins

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele 
spoorwegnet in de EU-27 en de lengte van 
het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27;

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele 
spoorwegnet in de EU-27 en de lengte van 
het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27; en 
ervoor zorgen dat de lengte van de wegen 
van het kernnetwerk voldoende uitgerust 
is wat betreft infrastructuur om 
alternatieve brandstoffen te leveren voor 
voertuigen die gebruikmaken van deze 
wegen in de EU-27 en wat betreft de 
vermindering van het aantal ongevallen 
op het wegennetwerk in de EU-27;

Or. en

Motivering

Het is van belang te beseffen dat wegen ook in de toekomst een belangrijk onderdeel zullen 
vormen van het vervoersnetwerk van de EU. In dit opzicht moet er alles aan worden gedaan 
deze koolstofarm te maken en te zorgen dat de voertuigen op de weg gaan rijden op 
hernieuwbare brandstoffen.

Amendement 291
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele
spoorwegnet in de EU-27 en de lengte van 
het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27;

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn. De 
verwezenlijking van deze doelstelling zal 
worden gemeten aan de hand van de lengte 
van het spoorwegnet in de EU-27
overeenkomstig de vereisten artikel 45,
lid 2, van Verordening (EU) 
nr. XXXX/2012 [TEN-T-richtsnoeren], de
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lengte van het hogesnelheidsnetwerk in de 
EU-27, de lengte van het netwerk van 
binnenwateren en de lengte per klasse in 
de EU-27, de lengte van de wegen van het 
kernnetwerk die voldoende uitgerust is 
wat betreft infrastructuur die alternatieve 
brandstoffen kan leveren voor voertuigen 
in de EU-27, en wat betreft de 
vermindering van het aantal ongevallen 
op de wegen in de EU-27;

Or. en

Amendement 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele 
spoorwegnet in de EU-27 en de lengte van 
het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27;

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele 
spoorwegnet in de EU-27 en de lengte van 
het hogesnelheids- en 
binnenwaterennetwerk dat in de EU-27 is 
aangelegd of verbeterd op grond van deze 
verordening;

Or. en

Amendement 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele 
spoorwegnet in de EU-27 en de lengte van 

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op korte en lange termijn, gemeten 
aan de hand van het modale aandeel van 
spoorwegvervoer en de lengte en staat van
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het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27; het conventionele spoorwegnet in de 
EU-27. Met de lengte van het 
hogesnelheidsnetwerk mag rekening 
worden gehouden wanneer deze lijnen 
deel uitmaken van een concept voor 
verbeterde spoorwegdiensten voor het 
gehele netwerk.

Or. en

Amendement 294
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele 
spoorwegnet in de EU-27 en de lengte van 
het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27;

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele 
spoorwegnet in de EU-27, de lengte van 
het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27 en 
het netwerk van zee- en rivierhavens in de 
EU-27;

Or. ro

Amendement 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele 
spoorwegnet in de EU-27 en de lengte van 
het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27;

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten onder 
toepassing van een wetenschappelijke 
methode die duidelijk de voordelen van de 
gefinancierde projecten in economische 
en ecologische zin in kaart brengt;

Or. en
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Motivering

Het is niet voldoende de duurzaamheid en efficiëntie te meten aan de hand van de lengte van 
het spoorwegnetwerk. Er moet een betrouwbare methode worden toegepast om dit op lange 
termijn te meten.

Amendement 296
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het conventionele
spoorwegnet in de EU-27 en de lengte van 
het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27;

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn. De 
verwezenlijking van deze doelstelling zal 
worden gemeten aan de hand van de lengte 
van het spoorwegnet in de EU-27
overeenkomstig de vereisten artikel 45, lid 
2 van Verordening (EU) nr. XXXX/2012 
[TEN-T-richtsnoeren], de lengte van het 
hogesnelheidsnetwerk in de EU-27, de 
lengte van het netwerk van binnenwateren 
en de lengte per klasse in de EU-27, de 
lengte van de wegen van het kernnetwerk 
die voldoende uitgerust zijn wat betreft 
infrastructuur die alternatieve 
brandstoffen kan leveren voor voertuigen 
in de EU-27, en wat betreft de 
vermindering van het aantal ongevallen 
op de wegen in de EU-27;

Or. en

Motivering

Vanwege het belang van het koolstofarm maken van het wegvervoer is er een methode vereist 
om de vooruitgang te meten.

Amendement 297
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt ii bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) ongelijkheden tussen 
vervoersinfrastructuren en -systemen in 
de lidstaten wegwerken. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt gemeten aan de hand van het 
netwerk van autosnelwegen en snelwegen, 
de lengte van het conventionele 
spoorwegnet en het hogesnelheidsnetwerk 
en het aantal nieuwe of gemoderniseerde 
zee- en binnenhavens in de lidstaten die 
op 1 mei 2004 zijn toegetreden;

Or. ro

Amendement 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de 
interoperabiliteit van vervoersdiensten 
verbeteren. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten aan de hand 
van het aantal havens en luchthavens die 
verbonden zijn met het spoorwegnetwerk.

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de 
interoperabiliteit van vervoersdiensten 
verbeteren. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten aan de hand 
van het aantal onderling verbonden 
binnenhavens, zeehavens en luchthavens 
die verbonden zijn met het 
spoorwegnetwerk en de binnenwateren, en 
aan de hand van het aantal gecreëerde 
multimodale logistieke platforms.

Or. fr

Motivering

Aan de verbinding met het binnenvaartnet moet eenzelfde waarde worden toegekend als aan 
de verbinding met het spoorwegnet. Het is ook belangrijk de onderlinge verbinding van de 
binnenhavens, zeehavens en luchthaven aan te moedigen.
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Amendement 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de
interoperabiliteit van vervoersdiensten 
verbeteren. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten aan de hand 
van het aantal havens en luchthavens die 
verbonden zijn met het spoorwegnetwerk.

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de 
interoperabiliteit van vervoersdiensten 
verbeteren. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten onder 
toepassing van een wetenschappelijke 
methode die duidelijk de voordelen van de 
gefinancierde projecten in economische 
en ecologische zin in kaart brengt.

Or. en

Motivering

Het is niet voldoende de integratie en interconnectie van vervoerwijzen en interoperabiliteit te 
meten aan de hand van het aantal havens en luchthavens. Er moet een betrouwbare methode 
worden toegepast om dit op lange termijn te meten.

Amendement 300
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de 
interoperabiliteit van vervoersdiensten 
verbeteren. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten aan de hand 
van het aantal havens en luchthavens die 
verbonden zijn met het spoorwegnetwerk.

(iii) de integratie en interconnectie van
vervoerwijzen optimaliseren en de 
interoperabiliteit van vervoersdiensten 
verbeteren. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten aan de hand 
van het aantal industriële centra, havens 
en luchthavens die verbonden zijn met het 
spoorwegnetwerk.

Or. ro
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Amendement 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de 
interoperabiliteit van vervoersdiensten 
verbeteren. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten aan de hand 
van het aantal havens en luchthavens die 
verbonden zijn met het spoorwegnetwerk.

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de 
interoperabiliteit en toegankelijkheid van 
vervoersdiensten verbeteren. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt gemeten aan de hand van het aantal 
havens en luchthavens die verbonden zijn 
met het spoorwegnetwerk.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid is een doelstelling die wordt genoemd in het voorstel inzake TEN-T (artikel 
4, lid 1, letter d) en artikel 4, lid 2, letter k)), en eveneens in overweging 31 van het CEF-
voorstel. Dit moet daarom zijn weerslag vinden in de doelstellingen die worden benadrukt in 
de CEF-verordening.

Amendement 302
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de 
interoperabiliteit van vervoersdiensten 
verbeteren. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten aan de hand 
van het aantal havens en luchthavens die 
verbonden zijn met het spoorwegnetwerk.

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de 
interoperabiliteit van vervoersdiensten 
verbeteren. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten aan de hand 
van het aantal havens en luchthavens die 
verbonden zijn met het spoorwegnetwerk, 
door effectieve toepassing van ERTMS, 
RIS en ITS, alsmede het aantal stedelijke 
gebieden met geïntegreerde logistieke 
beheerssystemen met een "nul-emissie"
van CO2.
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Or. en

Motivering

Integratie en interoperabiliteit dienen zowel het netwerk als de bijbehorende meting van ITS 
of toegepaste interoperabele veiligheidsfaciliteiten te omvatten, evenals de duurzaamheid van 
stedelijke congestiegebieden, zoals vereist op grond van de tien doelstellingen van het witboek 
inzake vervoer.

Amendement 303
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de 
interoperabiliteit van vervoersdiensten 
verbeteren. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten aan de hand 
van het aantal havens en luchthavens die 
verbonden zijn met het spoorwegnetwerk.

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de 
multimodaliteit en interoperabiliteit van 
vervoersdiensten verbeteren. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt gemeten aan de hand van het aantal 
havens, luchthavens en 
vervoersknooppunten die verbonden zijn 
met het spoorwegnetwerk.

Or. en

Amendement 304
Izaskun Bilbao Barandica

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de 
interoperabiliteit van vervoersdiensten 
verbeteren. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten aan de hand 
van het aantal havens en luchthavens die 
verbonden zijn met het spoorwegnetwerk.

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de 
interoperabiliteit van vervoersdiensten 
verbeteren. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten aan de hand 
van het aantal havens en luchthavens, 
logistieke en multimodale platformen en 
snelwegen op zee die verbonden zijn of 
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verbonden kunnen worden met het 
spoorwegnetwerk.

Or. es

Amendement 305
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) een verschuiving naar 
duurzamere vervoerwijzen, zoals 
spoorwegvervoer en duurzaam vervoer 
over het water, stimuleren teneinde alle 
kosten met betrekking tot milieu en 
maatschappij te minimaliseren, met 
inbegrip van ongevallen, uitstoot van 
broeikasgassen, luchtvervuiling, 
geluidsoverlast, vervuiling van water en 
bodem, alsmede de biodiversiteit, habitats 
en gezondheid te beschermen;

Or. en

Amendement 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) voorbereiden op toekomstige 
vervoersstromen.

Or. en

Amendement 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) zorgen dat alle vervoerwijzen 
koolstofarm worden gemaakt door middel 
van een overgang naar innovatieve 
koolstofarme en energie-efficiënte 
vervoerstechnieken, alsmede door middel 
van de introductie van alternatieve 
aandrijvingssystemen en de aanleg van de 
adequate infrastructuur die vereist is om 
de overgang naar een koolstofarme 
economie en een koolstofarm 
vervoersysteem te ondersteunen.

Or. en

Amendement 308
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de verdere integratie van de interne 
energiemarkt en de interoperabiliteit van de 
elektriciteits- en gasnetwerken over de 
grenzen heen bevorderen, onder meer door 
te garanderen dat geen enkele lidstaat van 
het Europees netwerk is afgesneden, 
gemeten aan de hand van het aantal 
projecten die zorgen voor effectieve
interconnectie tussen de netwerken van de 
lidstaten en voor het wegwerken van 
interne knelpunten;

(i) de verdere integratie van de interne 
energiemarkt en de interoperabiliteit van de 
elektriciteits- en gasnetwerken over de 
grenzen heen bevorderen, onder meer door 
te garanderen dat geen enkele lidstaat van 
het Europees netwerk is afgesneden of 
afhankelijk is van een enkele bron, 
gemeten aan de hand van het aantal 
projecten die effectief bijdragen aan de 
concurrentie van bronnen en 
prijsconvergentie door interconnectie 
tussen de netwerken van de lidstaten en 
voor het wegwerken van interne 
knelpunten;

Or. en
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Amendement 309
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de verdere integratie van de interne 
energiemarkt en de interoperabiliteit van de 
elektriciteits- en gasnetwerken over de 
grenzen heen bevorderen, onder meer door 
te garanderen dat geen enkele lidstaat van 
het Europees netwerk is afgesneden, 
gemeten aan de hand van het aantal 
projecten die zorgen voor effectieve 
interconnectie tussen de netwerken van de 
lidstaten en voor het wegwerken van 
interne knelpunten;

(i) de verdere integratie van de interne 
energiemarkt en de interoperabiliteit van de 
elektriciteits- en gasnetwerken over de 
grenzen heen bevorderen, onder meer door 
te garanderen dat geen enkele lidstaat van 
het Europees netwerk is afgesneden, 
gemeten aan de hand van het aantal 
voltooide projecten die zorgen voor 
effectieve interconnectie tussen elk van de 
netwerken van de lidstaten en de 
aangrenzende netwerken van lidstaten, en 
voor het wegwerken van interne 
knelpunten, alsmede aan de hand van het 
aandeel van de nationale consumptie die 
kan worden geleverd door de 
interconnectie met het Europese netwerk;

Or. en

Amendement 310
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de verdere integratie van de interne 
energiemarkt en de interoperabiliteit van de
elektriciteits- en gasnetwerken over de 
grenzen heen bevorderen, onder meer door 
te garanderen dat geen enkele lidstaat van 
het Europees netwerk is afgesneden, 
gemeten aan de hand van het aantal 
projecten die zorgen voor effectieve 
interconnectie tussen de netwerken van de 
lidstaten en voor het wegwerken van 

(i) de verdere integratie van de interne 
energiemarkt en de interoperabiliteit van de
elektriciteitsnetwerken bevorderen, onder 
meer door de ontwikkeling van slimme 
netwerken en de verdere opname van 
hernieuwbare energiebronnen te
waarborgen en te garanderen dat geen 
enkele lidstaat geïsoleerd wordt van het
Europese netwerk;
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interne knelpunten;

Or. en

Amendement 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de verdere integratie van de interne 
energiemarkt en de interoperabiliteit van de 
elektriciteits- en gasnetwerken over de 
grenzen heen bevorderen, onder meer door 
te garanderen dat geen enkele lidstaat van 
het Europees netwerk is afgesneden, 
gemeten aan de hand van het aantal 
projecten dat zorgt voor effectieve 
interconnectie tussen de netwerken van de 
lidstaten en voor het wegwerken van 
interne knelpunten;

(i) de verdere integratie van de interne 
energiemarkt en de interoperabiliteit van de 
elektriciteits-, aardolie- en gasnetwerken 
over de grenzen heen bevorderen, onder 
meer door te garanderen dat geen enkele 
lidstaat van het Europees netwerk is 
afgesneden, gemeten aan de hand van het 
aantal projecten dat zorgt voor effectieve 
interconnectie tussen de netwerken van de 
lidstaten en voor het wegwerken van 
interne knelpunten;

Or.pl

Amendement 312
Sabine Wils

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de verdere integratie van de interne 
energiemarkt en de interoperabiliteit van de 
elektriciteits- en gasnetwerken over de 
grenzen heen bevorderen, onder meer door 
te garanderen dat geen enkele lidstaat van 
het Europees netwerk is afgesneden, 
gemeten aan de hand van het aantal 
projecten die zorgen voor effectieve 
interconnectie tussen de netwerken van de 
lidstaten en voor het wegwerken van 

(i) zowel de integratie van de interne 
energiemarkt en de interoperabiliteit van de 
elektriciteits- en aardgasnetwerken over 
de grenzen heen als de toepassing van 
slimme binnenlandse energienetwerken 
bevorderen, door te garanderen dat geen 
enkele lidstaat van het Europees netwerk is 
afgesneden, gemeten aan de hand van het 
aantal projecten die zorgen voor effectieve 
verbetering tussen de netwerken van de 
lidstaten en voor het wegwerken van 
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interne knelpunten; interne knelpunten;

Or. en

Motivering

Integratie en interconnectie van de lidstaten, en tegelijk de garantie dat geen enkele lidstaat 
geïsoleerd raakt, is niet de enige effectieve en betrouwbare oplossing om de knelpunten weg 
te nemen. De ontwikkeling van slimme plaatselijke energienetwerken kan de veerkracht van 
het mondiale EU-netwerk eveneens helpen.

Amendement 313
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de verdere integratie van de interne 
energiemarkt en de interoperabiliteit van de 
elektriciteits- en gasnetwerken over de 
grenzen heen bevorderen, onder meer door 
te garanderen dat geen enkele lidstaat van 
het Europees netwerk is afgesneden, 
gemeten aan de hand van het aantal 
projecten die voor effectieve interconnectie 
tussen de netwerken van de lidstaten en 
voor het wegwerken van interne 
knelpunten zorgen;

(i) de versterking van het 
concurrentievermogen, de verdere 
integratie van de interne energiemarkt en 
de interoperabiliteit van de elektriciteits- en 
gasnetwerken over de grenzen heen 
bevorderen, onder meer door te garanderen 
dat geen enkele lidstaat van het Europees 
netwerk is afgesneden, gemeten aan de 
hand van het aantal projecten die voor 
effectieve interconnectie tussen de 
netwerken van de lidstaten en voor het 
wegwerken van interne knelpunten zorgen;

Or. sv

Amendement 314
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de voorzieningszekerheid van de Unie 
verbeteren, te meten aan de hand van de 
evolutie van de veerkracht van het systeem 

(ii) de voorzieningszekerheid van de Unie 
verbeteren, te meten aan de hand van de 
evolutie van de veerkracht van het systeem 
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en de veiligheid van de systeemactiviteiten, 
en aan de hand van het aantal projecten die 
diversificatie van de voorzieningsbronnen, 
de voorziening van tegenhangers en routes 
mogelijk maken;

en de veiligheid van de systeemactiviteiten, 
en aan de hand van het aantal afgeronde 
projecten die diversificatie van de 
voorzieningsbronnen, de voorziening van 
tegenhangers en routes mogelijk maken en 
de binnenlandse voorzieningsperiode 
vanuit interne noodreserves verhogen;

Or. ro

Amendement 315
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de voorzieningszekerheid van de Unie 
verbeteren, te meten aan de hand van de 
evolutie van de veerkracht van het systeem 
en de veiligheid van de systeemactiviteiten, 
en aan de hand van het aantal projecten die 
diversificatie van de voorzieningsbronnen, 
de voorziening van tegenhangers en routes 
mogelijk maken;

(ii) de voorzieningszekerheid van de Unie 
verbeteren, te meten aan de hand van de 
evolutie van de veerkracht van het systeem 
en de veiligheid van de systeemactiviteiten, 
en aan de hand van het aantal projecten die 
diversificatie en beter binnenlands 
gebruik van de voorzieningsbronnen, de 
voorziening van tegenhangers en routes 
mogelijk maken;

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van slimme binnenlandse netwerken kan ertoe bijdragen dat voor 
betrouwbare energieveiligheid wordt gezorgd.

Amendement 316
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de voorzieningszekerheid van de Unie (ii) de onafhankelijkheid van de
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verbeteren, te meten aan de hand van de 
evolutie van de veerkracht van het systeem
en de veiligheid van de systeemactiviteiten, 
en aan de hand van het aantal projecten 
die diversificatie van de 
voorzieningsbronnen, de voorziening van 
tegenhangers en routes mogelijk maken;

energievoorziening van de Unie 
verbeteren, te meten aan de hand van de 
evolutie van de toepassing van slimme 
netwerken en optimaal gebruik van de
energie-infrastructuuractiva, hetgeen leidt 
tot een grotere energie-efficiëntie en de 
integratie van de gedistribueerde 
hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 317
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de voorzieningszekerheid van de Unie 
verbeteren, te meten aan de hand van de 
evolutie van de veerkracht van het systeem 
en de veiligheid van de systeemactiviteiten, 
en aan de hand van het aantal projecten die 
diversificatie van de voorzieningsbronnen, 
de voorziening van tegenhangers en routes 
mogelijk maken;

(ii) de voorzieningszekerheid van de Unie 
verbeteren, te meten aan de hand van de 
evolutie van de veerkracht van het systeem 
en de veiligheid van de systeemactiviteiten, 
en aan de hand van het aantal projecten die 
diversificatie van de voorzieningsbronnen, 
de voorziening van tweewegverbindingen, 
tegenhangers en routes mogelijk maken;

Or. en

Amendement 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de voorzieningszekerheid van de Unie 
verbeteren, te meten aan de hand van de 
evolutie van de veerkracht van het systeem 
en de veiligheid van de systeemactiviteiten, 
en aan de hand van het aantal projecten die 

(ii) de voorzieningszekerheid van de Unie
ten aanzien van zowel de elektriciteits- als 
de gassector verbeteren, te meten aan de 
hand van de evolutie van de veerkracht van 
het systeem en de efficiëntie en veiligheid 
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diversificatie van de voorzieningsbronnen, 
de voorziening van tegenhangers en routes 
mogelijk maken;

van de systeemactiviteiten, en aan de hand 
van het aantal projecten die zorgen voor 
toegang tot de binnenlandse 
hernieuwbare energiebronnen en die
diversificatie van de voorzieningsbronnen, 
de voorziening van tegenhangers en routes 
mogelijk maken;

Or. en

Amendement 319
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling 
en milieubescherming, met name door de 
integratie van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het transmissienetwerk te 
bevorderen en kooldioxidenetwerken tot 
stand te brengen, te meten aan de hand van 
de transmissie van duurzame energie van 
het punt van opwekking naar de grote 
verbruiks- en opslagcentra en het totaal aan 
CO2-emissies dat wordt vermeden door de 
uitvoering van projecten die CEF-steun
genieten.

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling,
milieubescherming en volksgezondheid, 
met name door de integratie van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het 
transmissienetwerk te bevorderen, te meten 
aan de hand van de transmissie van 
duurzame energie van het punt van 
opwekking naar de grote verbruiks- en 
opslagcentra en het totaal aan CO2-
emissies dat wordt vermeden door de 
uitvoering van projecten die CEF-steun 
genieten.

Or. en

Motivering

De doelstelling betreft de geïntegreerde ontwikkeling van energie uit hernieuwbare bronnen, 
terwijl de ontwikkeling van kooldioxidenetwerken geen betrekking heeft op hernieuwbare 
bronnen.

Amendement 320
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling 
en milieubescherming, met name door de
integratie van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het transmissienetwerk te 
bevorderen en kooldioxidenetwerken tot 
stand te brengen, te meten aan de hand van
de transmissie van duurzame energie van 
het punt van opwekking naar de grote 
verbruiks- en opslagcentra en het totaal 
aan CO2-emissies dat wordt vermeden 
door de uitvoering van projecten die CEF-
steun genieten.

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling, 
milieubescherming en de 
klimaatdoelstellingen van de EU, door de
energievraag in de EU te verminderen en
energie uit hernieuwbare bronnen te 
ontwikkelen en te integreren in het
transmissie- en distributienetwerk, te 
meten aan de hand van het percentage
duurzame energie afgezet tegen de totale 
energieconsumptie in de EU, het aantal 
slimme elektriciteitsnetwerken en de totale 
energie die nodig is voor de uitvoering van 
projecten die CEF-steun genieten.

Or. en

Amendement 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling 
en milieubescherming, met name door de 
integratie van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het transmissienetwerk te 
bevorderen en kooldioxidenetwerken tot 
stand te brengen, te meten aan de hand van 
de transmissie van duurzame energie van 
het punt van opwekking naar de grote 
verbruiks- en opslagcentra en het totaal aan 
CO2-emissies dat wordt vermeden door de 
uitvoering van projecten die CEF-steun 
genieten.

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling 
en milieubescherming, met name door de 
integratie van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het transmissienetwerk te 
bevorderen, kooldioxidenetwerken tot 
stand te brengen en in duurzame 
vervoerwijzen te investeren, te meten aan 
de hand van de transmissie van duurzame 
energie van het punt van opwekking naar 
de grote verbruiks- en opslagcentra en het 
totaal aan CO2-emissies dat wordt 
vermeden door de uitvoering van projecten 
die CEF-steun genieten.

Or. en
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Amendement 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling 
en milieubescherming, met name door de 
integratie van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het transmissienetwerk te 
bevorderen en kooldioxidenetwerken tot 
stand te brengen, te meten aan de hand van 
de transmissie van duurzame energie van 
het punt van opwekking naar de grote 
verbruiks- en opslagcentra en het totaal aan 
CO2-emissies dat wordt vermeden door de 
uitvoering van projecten die CEF-steun 
genieten.

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling 
en milieubescherming, met name door de 
integratie van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het transmissienetwerk te 
bevorderen en kooldioxidenetwerken tot 
stand te brengen, te meten aan de hand van 
de transmissie van duurzame energie van 
het punt van opwekking naar de grote 
verbruiks- en opslagcentra, het aandeel 
van de mogelijk gemaakte aanbodrespons
en het totaal aan CO2-emissies dat wordt 
vermeden door de uitvoering van projecten 
die CEF-steun genieten.

Or. en

Motivering

Projecten moeten ook worden beoordeeld op de mate waarin zij de vraag naar boven of 
beneden kunnen halen.

Amendement 323
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling 
en milieubescherming, met name door de 
integratie van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het transmissienetwerk te 
bevorderen en kooldioxidenetwerken tot 
stand te brengen, te meten aan de hand van 
de transmissie van duurzame energie van 
het punt van opwekking naar de grote 
verbruiks- en opslagcentra en het totaal aan 

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling 
en milieubescherming, met name door de 
integratie van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het transmissienetwerk te 
bevorderen en intelligente 
energienetwerken tot stand te brengen, te 
meten aan de hand van de transmissie van 
duurzame energie van het punt van 
opwekking naar de grote verbruiks- en 
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CO2-emissies dat wordt vermeden door de 
uitvoering van projecten die steun via de 
Connecting Europe Facility genieten.

opslagcentra en het totaal aan CO2-
emissies dat wordt vermeden door de 
uitvoering van projecten die steun via de 
Connecting Europe Facility genieten, en 
aan de hand van de totale hoeveelheid 
MW uit de in het Europese 
energiesysteem opgenomen hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. it

Amendement 324
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling 
en milieubescherming, met name door de 
integratie van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het transmissienetwerk te 
bevorderen en kooldioxidenetwerken tot 
stand te brengen, te meten aan de hand van 
de transmissie van duurzame energie van 
het punt van opwekking naar de grote 
verbruiks- en opslagcentra en het totaal aan 
CO2-emissies dat wordt vermeden door de 
uitvoering van projecten die steun via de 
Connecting Europe Facility genieten.

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling 
en milieubescherming, met name door de 
vermindering van broeikasgasemissies en 
door de integratie van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het 
transmissienetwerk te bevorderen, te meten 
aan de hand van de transmissie van 
duurzame energie van het punt van 
opwekking naar de grote verbruiks- en 
opslagcentra en het totaal aan CO2-
emissies dat wordt vermeden door de 
uitvoering van projecten die steun via de 
Connecting Europe Facility genieten.

Or. sv

Amendement 325
Evžen Tošenovský

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de ontwikkeling en de marktopname 
versnellen van snelle en ultrasnelle 

(i) de ontwikkeling en de marktopname 
versnellen van snelle en ultrasnelle 
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breedbandnetwerken, inclusief door het 
midden- en kleinbedrijf (mkb), te meten 
aan de hand van het niveau van de 
breedband- en ultrasnelbreedbanddekking 
en het aantal gezinnen met een abonnement 
op breedbandverbindingen van meer dan
100 Mbps;

breedbandnetwerken, inclusief door het 
midden- en kleinbedrijf (mkb), te meten 
aan de hand van het niveau van de 
breedband- en ultrasnelbreedbanddekking 
en het aantal gezinnen met een abonnement 
op breedbandverbindingen van 100 Mbps 
en meer;

Or. en

Amendement 326
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de ontwikkeling en de marktopname 
versnellen van snelle en ultrasnelle 
breedbandnetwerken, inclusief door het 
midden- en kleinbedrijf (mkb), te meten 
aan de hand van het niveau van de
breedband- en ultrasnelbreedbanddekking 
en het aantal gezinnen met een 
abonnement op breedbandverbindingen 
van meer dan 100 Mbps;

(i) de ontwikkeling en de marktopname 
versnellen van snelle en ultrasnelle 
breedbandnetwerken, inclusief door het 
midden- en kleinbedrijf (mkb), door te
zorgen dat tegen 2020 alle Europeanen 
toegang hebben tot 100 Mbps en 50% van 
de gezinnen toegang heeft tot 1 Gbits of
meer;

Or. en

Amendement 327
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de ontwikkeling en de marktopname 
versnellen van snelle en ultrasnelle 
breedbandnetwerken, inclusief door het 
midden- en kleinbedrijf (mkb), te meten 
aan de hand van het niveau van de
breedband- en ultrasnelbreedbanddekking 

(i) de ontwikkeling en de marktopname 
versnellen van snelle en ultrasnelle 
breedbandnetwerken, inclusief door het 
midden- en kleinbedrijf (mkb), door te
zorgen dat tegen 2020 alle Europeanen 
toegang hebben tot 100 Mbps en 50% van 
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en het aantal gezinnen met een 
abonnement op breedbandverbindingen 
van meer dan 100 Mbps;

de gezinnen toegang heeft tot 1 Gbits of
meer;

Or. en

Amendement 328
Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de ontwikkeling en de marktopname 
versnellen van snelle en ultrasnelle 
breedbandnetwerken, inclusief door het 
midden- en kleinbedrijf (mkb), te meten 
aan de hand van het niveau van de 
breedband- en ultrasnelbreedbanddekking 
en het aantal gezinnen met een abonnement 
op breedbandverbindingen van meer dan 
100 Mbps;

(i) de vraag naar breedbanddiensten 
stimuleren en genereren door de 
interconnectie en interoperabiliteit van 
online nationale openbare diensten te 
bevorderen, alsook de toegang tot 
dergelijke netwerken, te meten aan de 
hand van het percentage burgers en 
bedrijven die gebruik maken van online 
openbare diensten en de beschikbaarheid 
van dergelijke diensten over de grenzen 
heen;
(i bis) de ontwikkeling en de marktopname 
versnellen van snelle en ultrasnelle 
breedbandnetwerken door middel van 
financiële instrumenten met als doel aan 
de bestaande en stijgende vraag te 
voldoen, inclusief door het midden- en 
kleinbedrijf (mkb), te meten aan de hand 
van het niveau van de breedband- en 
ultrasnelbreedbanddekking en het aantal 
gezinnen met een abonnement op 
breedbandverbindingen van meer dan 
100 Mbps;

Or. en

Amendement 329
James Elles
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de ontwikkeling en de marktopname 
versnellen van snelle en ultrasnelle 
breedbandnetwerken, inclusief door het 
midden- en kleinbedrijf (mkb), te meten 
aan de hand van het niveau van de 
breedband- en ultrasnelbreedbanddekking
en het aantal gezinnen met een 
abonnement op breedbandverbindingen 
van meer dan 100 Mbps;

(i) de ontwikkeling en de marktopname 
versnellen van snelle en ultrasnelle 
breedbandnetwerken teneinde banen en 
groei te genereren, in het bijzonder door 
het midden- en kleinbedrijf (mkb) aan te 
sluiten en zo concurrerender te maken;
daarbij dient de indicator voor het niveau 
van de breedband- en 
ultrasnelbreedbanddekking boven 
100 Mbps te liggen, met als doel zo snel 
mogelijk te zorgen voor volledige 
verwezenlijking van de digitale agenda 
voor de EU-doelstellingen;

Or. en

Amendement 330
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de ontwikkeling en de marktopname 
versnellen van snelle en ultrasnelle 
breedbandnetwerken, inclusief door het 
midden- en kleinbedrijf (mkb), te meten 
aan de hand van het niveau van de 
breedband- en ultrasnelbreedbanddekking 
en het aantal gezinnen met een abonnement 
op breedbandverbindingen van meer dan 
100 Mbps;

(i) de ontwikkeling en de marktopname 
versnellen van snelle en ultrasnelle 
breedbandnetwerken, inclusief door het 
midden- en kleinbedrijf (mkb), ook om de 
digitale kloof tussen de verschillende 
gebieden van de Unie te dichten, te meten 
aan de hand van het niveau van de 
breedband- en ultrasnelbreedbanddekking 
en het aantal gezinnen met een abonnement 
op breedbandverbindingen van meer dan 
100 Mbps;

Or. it

Amendement 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de interconnectie en interoperabiliteit 
van online nationale openbare diensten 
bevorderen, alsook de toegang tot 
dergelijke netwerken, te meten aan de hand 
van het percentage burgers en bedrijven die 
gebruik maken van online openbare 
diensten en de beschikbaarheid van 
dergelijke diensten over de grenzen heen.

(ii) de interconnectie en interoperabiliteit 
van online nationale openbare diensten 
bevorderen, alsook de toegang tot 
dergelijke netwerken, te meten aan de hand 
van het percentage burgers en bedrijven die 
gebruik maken van online openbare 
diensten en de beschikbaarheid van 
dergelijke diensten over de grenzen heen.
Dit moet op zijn beurt de vraag naar 
dergelijke diensten helpen bevorderen, en 
daarnaast de exploitatiekosten naar 
beneden halen, zonder dat dit ten koste 
gaat van de werkgelegenheid binnen die 
publieke diensten.

Or. en


