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Amendement 588
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim -
SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheerssystemen voor vervoer 
over de weg, per spoor en over de 
binnenwateren (ITS, ERTMS en RIS)

Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het 
kernnetwerk

Amendement van het Parlement

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim -
SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheerssystemen voor vervoer 
over de weg, per spoor en over de 
binnenwateren (ITS, ERTMS en 
verbetering van de interoperabiliteit van 
de spoorwegen, RIS en VTMIS)

Innovatief beheer en diensten Havens, luchthavens en snelwegen op zee 
van het kernnetwerk

Or. en

Motivering

Interoperabiliteit is een wezenlijk element voor het goed functioneren van de interne markt, 
voornamelijk in de spoorwegsector. Aangezien de snelwegen op zee en het VTMIS-systeem 
sleutelelementen zijn van het Europese vervoerssysteem, moeten deze worden opgenomen in 
de horizontale prioriteiten.

Amendement 589
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim -
SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheerssystemen voor vervoer 
over de weg, per spoor en over de 
binnenwateren (ITS, ERTMS en RIS)

Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het 
kernnetwerk

Amendement van het Parlement

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim -
SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheerssystemen voor vervoer 
over de weg, per spoor en over de 
binnenwateren (ITS, ERTMS en RIS)

Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het 
kernnetwerk

Geluidsbeperking aan de bron Ombouwen van goederenwagons tot 
fluistertreinen

Or. en

Motivering

Het aanpakken van geluidsoverlast van goederentreinen aan de bron leidt tot veel minder 
investeringen in de spoorweginfrastructuur.

Amendement 590
Dieter-Lebrecht Koch

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim -
SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheersystemen voor vervoer over 
de weg, per spoor en over de 
binnenwateren (ITS, ERTMS en RIS)
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Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het 
kernnetwerk

Amendement van het Parlement

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim -
SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheersystemen voor vervoer over 
de weg, per spoor en over de 
binnenwateren (ITS, ERTMS en RIS) en 
alternatieve brandstoffen, met inbegrip 
van de infrastructuur die nodig is voor de 
voertuigbevoorrading

Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het 
kernnetwerk

Or. de

Motivering

Het vervoersbeleid van de EU beoogt de bevordering van alternatieve brandstoffen. Daarom 
moeten de voorwaarden ook in de horizontale prioriteiten van het kernnetwerk worden 
opgenomen en de medefinancieringsmogelijkheden van een dergelijke infrastructuur binnen 
het kernnetwerk langs de hoofdcorridors worden verhoogd. Dit is een voorwaarde voor de 
algemene toepassing van alternatieve brandstoffen.

Amendement 591
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim -
SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheerssystemen voor vervoer 
over de weg, per spoor en over de 
binnenwateren (ITS, ERTMS en RIS)

Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het 
kernnetwerk

Amendement van het Parlement

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim -
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SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheerssystemen voor vervoer 
over de weg, per spoor, over de 
binnenwateren en op zee (ITS, ERTMS,
RIS, VTMIS en elektronische maritieme 
diensten)

Innovatief beheer en diensten Havens, snelwegen op zee en luchthavens 
van het kernnetwerk

Or. en

Motivering

Aangezien de snelwegen op zee, het VTMIS-systeem en de elektronische maritieme diensten 
sleutelelementen zijn van het Europese vervoerssysteem, moeten deze worden opgenomen in 
de horizontale prioriteiten.

Amendement 592
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim - SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheerssystemen voor vervoer over de weg, 
per spoor en over de binnenwateren (ITS, ERTMS 
en RIS)

Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het kernnetwerk

Amendement van het Parlement

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim - SESAR 

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheerssystemen voor vervoer over de weg, 
per spoor en over de binnenwateren (ITS, ERTMS,
RIS en VTMIS)

Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het kernnetwerk, en 
snelwegen op zee

Nieuwe technologieën en 
innovatie

Nieuwe technologieën en innovatie overeenkomstig 
artikel 39, onder a) tot en met d), van Verordening 
(EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-richtsnoeren]
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Or. en

Amendement 593
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim - SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheersystemen voor vervoer over de weg, 
per spoor en over de binnenwateren (ITS, ERTMS 
en RIS)

Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het kernnetwerk

Amendement van het Parlement

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim - SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheersystemen voor vervoer over de weg, 
per spoor en over de binnenwateren (ITS, ERTMS 
en RIS) alsmede infrastructuur voor innovatieve 
technologieën

Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het kernnetwerk

Or. de

Motivering

Ook de bevordering van innovaties op vervoersgebied moet als horizontale prioriteit worden 
beschouwd. Met name wanneer het gaat om de vermindering van broeikasgasemissies moet 
daarmee de mogelijkheid worden gecreëerd om infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 
langs de hoofdcorridors te ontwikkelen.

Amendement 594
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim -
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SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheerssystemen voor vervoer 
over de weg, per spoor en over de 
binnenwateren (ITS, ERTMS en RIS) 

Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het 
kernnetwerk

Amendement van het Parlement

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim -
SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheerssystemen voor vervoer 
over de weg, per spoor en over de 
binnenwateren (ITS, ERTMS en RIS) 

Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het 
kernnetwerk en globale netwerk

Or. ro

Amendement 595
Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, Judith A. Merkies, Kathleen Van 
Brempt, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim - SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheerssystemen voor vervoer over de weg, 
per spoor en over de binnenwateren (ITS, ERTMS 
en RIS)

Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het kernnetwerk

Amendement van het Parlement

Innovatief beheer en diensten Gemeenschappelijk Europees luchtruim - SESAR

Innovatief beheer en diensten Verkeersbeheerssystemen voor vervoer over de weg, 
per spoor en over de binnenwateren (ITS, ERTMS 
en RIS), infrastructuur voor de toevoer van 
alternatieve energie en met name energie zonder of 
met een lage koolstofuitstoot

Innovatief beheer en diensten Havens en luchthavens van het kernnetwerk
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Or. en

Amendement 596
Tanja Fajon

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wenen Katowice – Ostrava – Brno – Wenen
Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor –Ljubljana –
Koper/Trieste

Or. en

Motivering

De Baltisch-Adriatische corridor moet aansluiten bij de spoorgoederencorridor (Verordening 
(EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het 
Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer) en dus moet de haven van Koper 
hierin worden opgenomen als een van de Noord-Adriatische havens die samenwerken via de 
NAPA (Vereniging van Noord-Adriatische havens).

Amendement 597
Carlo Fidanza, Antonio Cancian, David-Maria Sassoli, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
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Katowice – Ostrava – Brno – Wenen Katowice – Ostrava – Brno – Wenen
Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna –
Ancona

Or. it

Amendement 598
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Wenen Katowice – Ostrava – Brno – Wenen

Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen
Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor – Ljubljana –
Koper/Trieste

Or. sl

Amendement 599
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
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Katowice – Ostrava – Brno – Wenen Katowice – Ostrava – Wenen
Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Wenen – Sopron – Szombathely –
Koprivnica – Zagreb – Rijeka/Koper

Or. en

Amendement 600
Jelko Kacin

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wenen Katowice – Ostrava – Brno – Wenen
Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor –Ljubljana –
Koper/Trieste

Or. en

Motivering

De Baltisch-Adriatische corridor moet aansluiten bij de spoorgoederencorridor (Verordening 
(EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het 
Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer) en dus moet de haven van Koper 
hierin worden opgenomen als een van de Noord-Adriatische havens die samenwerken via de 
NAPA (Vereniging van Noord-Adriatische havens).

Amendement 601
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada, Piotr Borys, Sławomir Witold Nitras, Andrzej 
Grzyb, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Jacek Protasiewicz, 
Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Zwiefka

Voorstel voor een verordening
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Bijlage – deel I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wenen Katowice – Ostrava – Brno – Wenen
Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Graz – Ljubljana – Koper/Trieste Graz – Ljubljana – Koper/Trieste

Szczecin/Świnoujście – Poznań/Zielona 
Góra – Wrocław – Ostrava 

Or. en

Motivering

De Raad is reeds voorstander van de opname van Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław
– Ostrava in de Baltisch-Adriatische corridor. Aangezien kernnetwerkcorridors multimodaal 
dienen te zijn (artikel 48), moet de spoorgoederencorridor Szczecin/Świnoujscie – Zielona 
Góra – Wrocław (C-E 59) ook in deze corridor worden opgenomen. De spoorwegverbinding 
Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław (E 59) wordt hoofdzakelijk gebruikt door 
passagierstreinen.

Amendement 602
Bogusław Liberadzki, Piotr Borys, Jacek Protasiewicz, Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wenen Katowice – Ostrava – Brno – Wenen
Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Graz – Ljubljana – Koper/Trieste Graz – Ljubljana – Koper/Trieste
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Szczecin/Świnoujście – Poznań –
Wrocław – Ostrava

Or. en

Motivering

De Raad is reeds voorstander van de opname van Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław
– Ostrava in de Baltisch-Adriatische corridor.

Amendement 603
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Wenen Katowice – Ostrava – Brno – Wenen

Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen
Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor –Ljubljana –
Koper/Trieste 

Or. en

Motivering

De Baltisch-Adriatische corridor moet aansluiten bij de spoorgoederencorridor (Verordening 
(EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het 
Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer) en dus moet de haven van Koper 
hierin worden opgenomen als een van de Noord-Adriatische havens die samenwerken via de 
NAPA (Vereniging van Noord-Adriatische havens) en als de enige haven in Slovenië die als 
prioriteit voor het Europese TEN-T programma is aangemerkt. Het grensoverschrijdende 
traject Graz – Maribor – Pragersko is enkel overgezet van de lijst met andere trajecten naar 
de Baltisch-Adriatische corridor.

Amendement 604
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wenen Katowice – Ostrava – Brno – Wenen
Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen Katowice – Žilina – Bratislava – Wenen

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Wenen – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venetië – Bologna – Ravenna

Graz – Ljubljana – Koper/Trieste Graz – Ljubljana – Koper/Trieste

Szczecin/Świnoujście – Poznań/Zielona 
Góra – Wrocław – Ostrava

Or. en

Motivering

De Raad is reeds voorstander van de opname van Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław
– Ostrava in de Baltisch-Adriatische corridor. Aangezien kernnetwerkcorridors multimodaal 
dienen te zijn (artikel 48), moet de spoorgoederencorridor Szczecin/Świnoujscie – Zielona 
Góra – Wrocław (C-E 59) ook in deze corridor worden opgenomen. De spoorwegverbinding 
Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław (E 59) wordt hoofdzakelijk gebruikt door 
passagierstreinen.

Amendement 605
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Vooraf geïdentificeerde 
delen

Vervoerswijze Beschrijving/data

Helsinki – Tallinn Havens, maritieme 
snelwegen

havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling 
van multimodale 
platforms en hun 
interconnecties, maritieme 
snelwegen (inclusies 
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ijsbreekcapaciteit)

Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau

Spoor (gedetailleerde) studies 
voor nieuwe 
interoperabele UIC-
normaalspoorlijn; aanvang 
aanleg nog vóór 2020 –
interconnecties 
luchthavens/havens

Gdynia – Katowice Spoor vernieuwing

Gdynia – Gdansk Havens havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling 
van multimodale 
platforms

Warschau – Katowice Spoor vernieuwing

Katowice – Ostrava –
Brno – Wenen & 
Katowice – Žilina –
Bratislava – Wenen

Spoor vernieuwing, met name de 
grensoverschrijdende 
delen PL-CZ, PL-SK en 
SK-AT; (verdere) 
ontwikkeling van 
multimodale platforms

Wenen – Graz –
Klagenfurt – Udine –
Venetië – Ravenna

Spoor vernieuwing en werken 
lopende; (verdere) 
ontwikkeling van 
multimodale platforms

Trieste, Venetië, Ravenna Havens havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling 
van multimodale 
platforms

Amendement van het Parlement

Vooraf geïdentificeerde 
delen

Vervoerswijze Beschrijving/data

Helsinki – Tallinn Havens, maritieme 
snelwegen

havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling 
van multimodale 
platforms en hun 
interconnecties, maritieme 
snelwegen (inclusies 
ijsbreekcapaciteit)

Tallinn – Riga – Kaunas –
Warschau

Spoor (gedetailleerde) studies 
voor nieuwe 
interoperabele UIC-
normaalspoorlijn; aanvang 
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aanleg nog vóór 2020 –
interconnecties 
luchthavens/havens

Gdynia – Katowice Spoor vernieuwing

Gdynia – Gdansk Havens havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling 
van multimodale 
platforms

Warschau – Katowice Spoor vernieuwing

Katowice – Ostrava –
Brno – Wenen & 
Katowice – Žilina –
Bratislava – Wenen

Spoor vernieuwing, met name de 
grensoverschrijdende 
delen PL-CZ, PL-SK en 
SK-AT; (verdere) 
ontwikkeling van 
multimodale platforms

Wenen – Graz –
Klagenfurt – Udine –
Venetië – Ravenna

Spoor vernieuwing en werken 
lopende; (verdere) 
ontwikkeling van 
multimodale platforms

Graz – Maribor –
Pragersko

Spoor studies naar en werken 
aan tweede spoor

Trieste, Venetië, Ravenna, 
Koper

Havens havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling 
van multimodale 
platforms

Or. sl

Motivering

V Baltsko - jadranski koridor se vključi povezava Gradec-Maribor-Pragersko ter pristanišče 
Koper, s čemer se potek koridorja uskladi s potekom tovornega koridora skladno z Uredbo 
(EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22 september o evropskem 
železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet. Jedrno pristanišče Koper je s tem v 
koridorjih IPE obravnavano enakopravno z preostalimi pristanišči Združenja severno 
jadranskih pristanišč (NAPA). Predlog ne spreminja navor odsekov, ki je vključen v prilogo 
IPE, saj je zadevna povezava Gradec-Maribor-Pragersko zgolj premeščena iz seznama 
"drugih odsekov jedrnega omrežja", kjer je bila navedena v prvotnem predlogu Komisije.

Amendement 606
Zigmantas Balčytis
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – rijen 2 bis en 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Klaipėda – Kaunas Spoor vernieuwing, 
havenverbindingen, 
snelwegen op zee

Corridor Via Baltica Weg vernieuwing (EE, LV, 
LT, PL)

Or. en

Amendement 607
Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – rij 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Katowice – Ostrava –
Brno – Wenen & 
Katowice – Žilina –
Bratislava – Wenen

Spoor vernieuwing, met name de 
grensoverschrijdende 
delen PL-CZ, PL-SK en
SK-AT; (verdere) 
ontwikkeling van 
multimodale platforms;

Amendement van het Parlement 

Katowice – Ostrava –
Brno – Wenen & 
Katowice – Žilina –
Bratislava – Wenen

Spoor vernieuwing, met name de 
grensoverschrijdende 
delen PL-CZ, PL-SK, CZ-
AT, SK-AT, 
spoorwegknooppunt 
Brno, het traject Brno-
Přerov; (verdere) 
ontwikkeling van 
multimodale platforms;

Or. cs
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Motivering

Brno ligt op de kruising van twee corridors (de corridor Oostzee – Adriatische Zee en de 
corridor Hamburg – Roztoky – Burgas/Turkse grens – Piraeus – Lefkosia). Om die reden is 
het voor de werking van het kernnetwerk noodzakelijk dat dit knooppunt alsook het 
grensoverschrijdende traject CZ-AT worden gemoderniseerd. De modernisering van het 
traject Brno-Přerov is opgenomen op de kaart in bijlage II van de Verordening (EU) nr. 
XXXX/2012 [TEN-T richtsnoeren] en dient dus ook hier te worden vermeld.

Amendement 608
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – rij 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Katowice – Ostrava –
Brno – Wenen & 
Katowice – Žilina –
Bratislava – Wenen

Spoor vernieuwing, met name de 
grensoverschrijdende 
delen PL-CZ, PL-SK en 
SK-AT, (verdere) 
ontwikkeling van 
multimodale platforms;

Amendement van het Parlement

Katowice – Ostrava –
Wenen & Katowice –
Žilina – Bratislava –
Wenen

Spoor vernieuwing, met name de 
grensoverschrijdende 
delen PL-CZ, PL-SK en 
SK-AT, (verdere) 
ontwikkeling van 
multimodale platforms;

Or. en

Amendement 609
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – rij 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wenen – Graz –
Klagenfurt – Udine –

Spoor vernieuwing en 
werkzaamheden aan de 
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Venetië – Ravenna gang; (verdere) 
ontwikkeling van 
multimodale platforms

Amendement van het Parlement

Wenen – Wiener 
Neustadt – Sopron –
Szombathely –
Koprivnica – Zagreb –
Koper/Rijeka

Spoor vernieuwing en 
werkzaamheden aan de 
gang; (verdere) 
ontwikkeling van 
multimodale platforms

Or. en

Motivering

Aangezien de uiterste termijn van 2030 voor de uitvoering van het kernnetwerk niet haalbaar 
blijkt voor de alternatieve verbinding tussen Wiener Neustadt en Graz, zal er voor efficiëntere 
oplossingen worden gekozen, zoals de verbinding via Sopron en Szombathely waar kan 
worden gebruikgemaakt van de bestaande infrastructuur. Op die manier worden niet alleen 
twee steden, maar twee hele regio's over de grenzen heen met elkaar verbonden. Bovendien 
wordt Kroatië op deze manier ook in het kernnetwerk opgenomen.

Amendement 610
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – rij 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wenen – Graz –
Klagenfurt – Udine –
Venetië – Ravenna

Spoor vernieuwing en 
werkzaamheden aan de 
gang; (verdere) 
ontwikkeling van
multimodale platforms

Amendement van het Parlement

Wenen – Graz –
Klagenfurt – Udine –
Venetië – Ravenna

Spoor vernieuwing en 
werkzaamheden aan de 
gang op bestaande lijnen; 
rationaliseren van 
multimodale platforms 

Or. en
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Motivering

De werkzaamheden en vernieuwingen zijn reeds aan de gang op bestaande conventionele 
spoorwegtrajecten, maar ondertussen moeten de bestaande terminals ook worden 
gerationaliseerd om in te spelen op de afgenomen marktvraag en vrachtverkeersstromen.

Amendement 611
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – punt 1 – rij 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Ravenna – Ancona Spoor vernieuwing

Or. en

Amendement 612
Jelko Kacin

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – punt 1 – rij 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Graz – Maribor –
Pragersko

Spoor studies en werken voor 
een tweede spoor

Or. en

Motivering

De Baltisch-Adriatische corridor moet aansluiten bij de spoorgoederencorridor (Verordening 
(EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het 
Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer) en dus moet de haven van Koper 
hierin worden opgenomen als een van de Noord-Adriatische havens die samenwerken via de 
NAPA (Vereniging van Noord-Adriatische havens).
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Amendement 613
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – punt 1 – rij 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Graz – Maribor –
Pragersko 

Spoor studies en werken voor 
een tweede spoor 

Or. en

Motivering

De Baltisch-Adriatische corridor moet aansluiten bij de spoorgoederencorridor (Verordening 
(EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het 
Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer) en dus moet de haven van Koper 
hierin worden opgenomen als een van de Noord-Adriatische havens die samenwerken via de 
NAPA (Vereniging van Noord-Adriatische havens) en als de enige haven in Slovenië die als 
prioriteit voor het Europese TEN-T programma is aangemerkt ("list of pre-identified 
projects"). Het grensoverschrijdende traject Graz – Maribor – Pragersko is enkel overgezet 
van de lijst met andere trajecten naar de Baltisch-Adriatische corridor.

Amendement 614
Tanja Fajon

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – rij 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Trieste, Venetië, Ravenna Havens havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling 
van multimodale 
platforms

Amendement van het Parlement

Koper, Trieste, Venetië, 
Ravenna

Havens havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling 
van multimodale 
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platforms

Or. en

Motivering

De Baltisch-Adriatische corridor moet aansluiten bij de spoorgoederencorridor (Verordening 
(EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het 
Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer) en dus moet de haven van Koper 
hierin worden opgenomen als een van de Noord-Adriatische havens die samenwerken via de 
NAPA (Vereniging van Noord-Adriatische havens).

Amendement 615
Jelko Kacin

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – rij 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Trieste, Venetië, Ravenna Havens havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling 
van multimodale 
platforms

Amendement van het Parlement

Trieste, Venetië, Ravenna, 
Koper

Havens havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling 
van multimodale 
platforms

Or. en

Motivering

De Baltisch-Adriatische corridor moet aansluiten bij de spoorgoederencorridor (Verordening 
(EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het 
Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer) en dus moet de haven van Koper 
hierin worden opgenomen als een van de Noord-Adriatische havens die samenwerken via de 
NAPA (Vereniging van Noord-Adriatische havens).

Amendement 616
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – rij 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Trieste, Venetië, Ravenna Havens havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling 
van multimodale 
platforms

Amendement van het Parlement

Trieste, Venetië, Ravenna, 
Koper

Havens havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling 
van multimodale 
platforms

Or. en

Motivering

De Baltisch-Adriatische corridor moet aansluiten bij de spoorgoederencorridor (Verordening 
(EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het 
Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer) en dus moet de haven van Koper 
hierin worden opgenomen als een van de Noord-Adriatische havens die samenwerken via de 
NAPA (Vereniging van Noord-Adriatische havens) en als de enige haven in Slovenië die als 
prioriteit voor het Europese TEN-T programma is aangemerkt ("list of pre-identified 
projects"). Het grensoverschrijdende traject Graz – Maribor – Pragersko is enkel overgezet 
van de lijst met andere trajecten naar de Baltisch-Adriatische corridor.

Amendement 617
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 1 – rij 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Trieste, Venetië, Ravenna Spoor havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling
van multimodale 
platforms

Amendement van het Parlement

Trieste, Venetië, Ravenna Spoor havenverbindingen, 
rationaliseren van 
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multimodale platforms en 
conventionele 
spoorwegverbindingen

Or. en

Motivering

De aandacht moet worden gericht op de uitdaging van het onderling met elkaar verbinden 
van havens en de ontwikkeling van onderlinge samenwerkingsverbanden waarbij de havens 
aan spoorgoederenstromen worden gekoppeld.

Amendement 618
Tanja Fajon

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – punt 1 – rij 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Graz – Maribor –
Pragersko

Spoor studies en werken voor 
een tweede spoor

Or. en

Motivering

De Baltisch-Adriatische corridor moet aansluiten bij de spoorgoederencorridor (Verordening 
(EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het 
Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer) en dus moet de haven van Koper 
hierin worden opgenomen als een van de Noord-Adriatische havens die samenwerken via de 
NAPA (Vereniging van Noord-Adriatische havens).

Amendement 619
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – punt 1 – rij 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Ancona Havens havenverbindingen, 
(verdere) ontwikkeling 
van multimodale 
platforms

Or. en

Amendement 620
Bogusław Liberadzki

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – punt 1 – rij 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Wrocław – Poznań –
Szczecin/Świnoujście

Spoor werken 

Or. en

Motivering

De Raad is reeds voorstander van de opname van Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław
– Ostrava in de Baltisch-Adriatische corridor.

Amendement 621
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – punt 1 – rij 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement van het Parlement

Wrocław –
Poznań/Zielona Góra –
Szczecin/Świnoujście

Spoor werken 

Or. en

Motivering

De Raad is reeds voorstander van de opname van Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław
– Ostrava in de Baltisch-Adriatische corridor. Aangezien kernnetwerkcorridors multimodaal 
dienen te zijn (artikel 48), moet de spoorgoederencorridor Szczecin/Świnoujscie – Zielona 
Góra – Wrocław (C-E 59) ook in deze corridor worden opgenomen. De spoorwegverbinding 
Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław (E 59) wordt hoofdzakelijk gebruikt door 
passagierstreinen.

Amendement 622
Bogusław Liberadzki

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – punt 1 – rij 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Świnoujście, Szczecin Haven havenverbindingen

Or. en

Amendement 623
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Warschau – Berlijn –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Midlands

2. Warschau – Berlijn –
Antwerpen/Rotterdam – Felixstowe –
Midlands

Or. en
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Amendement 624
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BY grens – Warschau – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlijn – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

UA grens – Lublin – Warschau – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlijn – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Or. en

Amendement 625
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – punt 2 – rij 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

UA grens – Lublin –
Warschau – Poznań –
DE grens

Spoor vernieuwing bestaande 
lijn, studies voor 
uitbreiding

Or. en

Amendement 626
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
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Bijlage – deel 1 – punt 2 – rij 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Rijn-Waal-
Noordzeekanaal

Binnenwateren multimodale 
verbindingen

Or. en

Amendement 627
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 2 – rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Sluizen van Amsterdam Binnenwateren studies lopende

Amendement van het Parlement

Sluizen van Amsterdam 
en nieuwe zeesluis 
Amsterdam Rijnkanaal –
IJmuiden

Binnenwateren studies lopende, haven; 
met inbegrip van 
vernieuwing Prinses 
Beatrixsluis

Or. en

Amendement 628
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Zaragoza –
Tarragona

Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
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– Turijn – Milaan – Venetië – Ljubljana –
Boedapest – UA grens

– Turijn – Milaan – Venetië – Ljubljana –
Boedapest – UA grens

Or. es

Motivering

Het belangrijkste logistieke platform van het Iberisch schiereiland, gelegen in Zaragoza, dient 
te worden toegevoegd.

Amendement 629
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona
Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Turijn – Milaan – Venetië – Ljubljana –
Boedapest – UA grens

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Turijn – Milaan – Venetië – Ljubljana –
Boedapest – UA grens

Barcelona/Valencia – Livorno/Pisa –
Florence

Or. it

Amendement 630
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – inleidende formule
Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona
Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Turijn – Milaan – Venetië – Ljubljana –
Boedapest – UA grens

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Turijn – Milaan – Venetië – Ljubljana –
Boedapest – UA grens

Livorno/Pisa – Grosseto – Siena – Arezzo 
– Fano – Ancona
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Or. it

Amendement 631
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona

Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon
– Turijn – Milaan – Venetië – Ljubljana –
Boedapest – UA grens

Tarragona – Barcelona – Perpignan –
Marseille – Lyon – Turijn – Milaan –
Venetië – Ljubljana – Boedapest – UA 
grens

Or. fr

Amendement 632
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Barcelona Haven verbindingen tussen haven 
en luchthaven

Amendement van het Parlement

Barcelona Haven verbindingen tussen haven 
(bouw van de nieuwe 
toegangen) en luchthaven

Or. en

Amendement 633
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
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Bijlage – deel I – punt 3 – rij 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Barcelona – Perpignan Spoor grensoverschrijdend deel, 
werken aan de gang, 
nieuwe lijn voltooid tegen 
2015, vernieuwing 
bestaande lijn 

Amendement van het Parlement

Barcelona – Perpignan Spoor grensoverschrijdend deel, 
werken aan de gang, 
nieuwe lijn voltooid tegen 
2015, vernieuwing 
bestaande lijn. Introductie 
van de UIC op de 
bestaande Iberische lijn 
door Port-Bou. 
Aanpassing van de lijn 
aan treinen van 750 m. 
Ontwikkeling van 
intermodale platforms en 
verbinding met het 
spoorwegnetwerk met 
UIC-
normaalspoorbreedte + 
Iberische spoorbreedte

Or. en

Amendement 634
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – rij 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Madrid-Zaragoza-
Barcelona

Spoor vernieuwing van 
bestaande lijnen: 
Introductie van de UIC 
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op de bestaande Iberische 
lijn door Port-Bou. 
Aanpassing van de lijn en 
zijsporen aan treinen van 
750 m. Ontwikkeling van 
intermodale platforms en 
verbinding met het 
spoorwegnetwerk met 
UIC-
normaalspoorbreedte +
Iberische spoorbreedte

Or. en

Amendement 635
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – rij 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Lyon – Avignon-
Marseille (via Miramas 
en Fos)

Spoor Vernieuwing

Or. fr

Amendement 636
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – rij 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Lyon – Torino Spoor grensoverschrijdend deel, 
werken Base-tunnel 
worden vóór 2020 
opgestart; studies 
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toegangswegen

Amendement van het Parlement

Lyon – Torino Spoor grensoverschrijdend deel,
inclusief historisch 
traject, studies 
toegangswegen

Or. en

Motivering

De uiterste termijn van 2030 voor de uitvoering van het kernnetwerk blijkt voor deze 
verbinding niet haalbaar. Er zal daarom voor efficiëntere oplossingen worden gekozen: van 
de bestaande infrastructuur, die reeds is gemoderniseerd, wordt slechts een achtste van de 
capaciteit gebruikt. De resterende capaciteit kan derhalve worden ingezet om de EU en de 
lidstaten economische voordeel te brengen.

Amendement 637
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – rij 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Lyon – Torino Spoor grensoverschrijdend deel, 
werken Base-tunnel 
worden vóór 2020 
opgestart; studies 
toegangswegen

Amendement van het Parlement

Lyon – Torino Spoor vernieuwing van het 
bestaande 
grensoverschrijdende deel

Or. en

Motivering

Er hebben in opdracht van de FS (Italiaanse spoorwegen) en de SNCF (Franse spoorwegen) 
in 2011 reeds werkzaamheden plaatsgevonden om de spoorbreedte en grootte van de tunnel te 
verbeteren voor een bedrag van meer dan 400 miljoen euro. Verdere verbeteringen, onder 
andere voor de toegangsroutes en stedelijke spoorwegknooppunten, kunnen door de CEF 
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worden medegefinancierd.

Amendement 638
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – rij 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Brescia – Venetië –
Trieste

Spoor start werkzaamheden voor 
2014 op verschillende 
delen

Amendement van het Parlement

Brescia – Venetië –
Trieste

Spoor start werkzaamheden voor 
2014 op verschillende 
delen in samenhang met 
vernieuwingsactiviteiten 
op overlappende trajecten 
zoals in corridor 1

Or. en

Motivering

Er moet worden gezorgd voor samenhang om dubbele investeringen en uitgaven te 
voorkomen.

Amendement 639
Tanja Fajon

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – rij 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Spoor studies en 
vernieuwing/gedeeltelijk 
nieuwe lijn
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Amendement van het Parlement

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Spoor studies en 
vernieuwing/gedeeltelijk 
nieuwe lijn

Or. en

Motivering

Op het traject Koper – Divača – Ljubljana – Maribor, is Maribor vervangen door Pragersko 
dat precies op de lijn ligt. De stad Maribor is met het netwerk verbonden via de Baltisch-
Adriatische corridor zoals voorgesteld in amendement 5.

Amendement 640
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – rij 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Spoor studies en 
vernieuwing/gedeeltelijk 
nieuwe lijn

Amendement van het Parlement

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Spoor studies en 
vernieuwing/gedeeltelijk 
nieuwe lijn

Or. sl

Motivering

In een deel van het netwerk Koper-Divača-Ljubljana-Maribor wordt Maribor vervangen door 
Pragersko, de plaats waar de mediterrane corridor en de Baltisch-Adriatische corridor 
elkaar kruisen. Maribor is al verbonden dankzij de Baltisch-Adriatische corridor. Met dit 
voorstel kan worden voorkomen dat het tracé Pragersko-Maribor in twee corridors voorkomt.

Amendement 641
Jelko Kacin
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – rij 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Spoor studies en 
vernieuwing/gedeeltelijk 
nieuwe lijn

Amendement van het Parlement

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Spoor studies en 
vernieuwing/gedeeltelijk 
nieuwe lijn

Or. en

Motivering

Op het traject Koper – Divača – Ljubljana – Maribor, is Maribor vervangen door Pragersko 
dat precies op de lijn ligt. De stad Maribor is met het netwerk verbonden via de Baltisch-
Adriatische corridor zoals voorgesteld in het amendement.

Amendement 642
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – rij 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Spoor studies en 
vernieuwing/gedeeltelijk 
nieuwe lijn

Amendement van het Parlement

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Spoor studies en 
vernieuwing/gedeeltelijk 
nieuwe lijn

Or. en

Motivering

Op het traject Koper – Divača – Ljubljana – Maribor, is Maribor vervangen door Pragersko 
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dat precies op de lijn ligt, aangezien Pragersko de plek is waar de Middellandse Zeecorridor
en de Baltisch-Adriatische corridor elkaar kruisen. 

Amendement 643
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 3 – rijen bis-decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Barcelona/Valencia/Livo
rno

Snelwegen op zee Vernieuwing 

Livorno Haven/terminal voor weg-
spooroverslag

Havensysteem Livorno 
en Piombino: studies en 
werken

Verbindingsspoor: 
studies en werken

Pisa, Florence Luchthaven Verbindingsspoor: 
studies en werken

Livorno/Pisa-Florence 
(verbinding met de 
corridor Helsinki-Valletta

Spoor en weg Spoor: vernieuwing 
Florence-Pisa

Spoor: vernieuwing 
Florence-Prato-Pistoia-
Lucca-Viareggio

Weg: vernieuwing

Livorno-Grosseto Spoor en weg Vernieuwing spoor/weg

Grosseto-Siena-Arezzo-
Fano-Ancona

Weg 
Haven

Vernieuwing

Or. xm

Motivering

L'emendamento propone il potenziamento della proposta di corridoio n. 3 "Mediterraneo", 
tramite l'inserimento di una diramazione Sud che sviluppi in modo specifico le relazioni Est-
Ovest al livello di bacino mediterraneo, in particolare per il potenziamento delle relazioni tra 
balcani, Italia centrale e Spagna meridionale. L'emendamento propone quindi l'inclusione 
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delle opere infrastrutturali connesse e necessarie allo sviluppo di tale diramazione anche in 
vista dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea a partire dal Luglio 2013. Lo sviluppo 
di tale diramazione permette un alleggerimento dei corridoi est-ovest esistenti ed offre una 
prospettiva di crescita socio-economica e di rafforzamento della coesione territoriale fra le 
aree del su europa.

Amendement 644
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hamburg / Rostock – Berlijn – Praag –
Brno – Bratislava – Boedapest – Arad –
Timișoara – Sofia

Hamburg / Rostock – Berlijn – Praag –
Bratislava – Boedapest – Arad – Timișoara 
– Sofia

Sofia – Burgas/TR grens Sofia – Burgas/TR grens
Sofia – Thessaloniki – Piraeus – Limassol 
– Lefkosia

Sofia – Thessaloniki – Piraeus – Limassol 
– Lefkosia

Or. en

Amendement 645
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 4 – rij 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Hamburg – Dresden –
Praag – Pardubice

Binnenwateren vernieuwing Elbe

Amendement van het Parlement

Hamburg – Dresden –
Praag – Pardubice

Spoor vernieuwing en 
multimodale platforms

Or. en
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Amendement 646
Ismail Ertug

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 4 – rij 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Hamburg – Dresden –
Praag – Pardubice

Binnenwateren vernieuwing Elbe

Amendement van het Parlement

Praag – Pardubice Binnenwateren vernieuwing Elbe

Or. en

Motivering

Teneinde de doelstellingen van het Witboek vervoer te behalen om de uitstoot van CO2 door 
het vervoer te verlagen, moet de rol van de binnenvaartinfrastructuur in Europa worden 
erkend en uitgebreid. De ontwikkeling van infrastructuur mag echter niet ten koste gaan van 
stroomgebieden, maar moet de ecologische vereisten onderkennen en respecteren. Bijna 
natuurlijke, vrij uitstromende rivieren vervullen een belangrijke rol bij het streven naar 
klimaatbestendigheid. Daarom is het in deze gebieden van cruciaal belang dat de schepen op 
de rivier worden afgestemd, en niet de rivier op de schepen.

Amendement 647
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 4 – rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Děčín-sluizen Binnenwateren studies
Amendement van het Parlement

Schrappen Schrappen Schrappen

Or. en

Amendement 648
Jan Březina



PE497.891v01-00 40/95 AM\915491NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 4 – rij 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement 

Knooppunt Brno Spoor spoorwegknooppunt 
Brno, inclusief 
multimodaal platform;

Or. cs

Motivering

Brno ligt op de kruising van twee corridors (de corridor Oostzee – Adriatische Zee en de 
corridor Hamburg – Roztoky – Burgas/Turkse grens – Piraeus – Lefkosia). Om die reden is 
het voor de werking van het kernnetwerk noodzakelijk dat het knooppunt wordt 
gemoderniseerd.

Amendement 649
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 4 – rij 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Boedapest – Arad –
Timişoara-Calafat

Spoor vernieuwing in Hongarije 
bijna afgerond, lopende in 
Roemenië

Amendement van het Parlement

Boedapest-Arad-
Timişoara-Craiova-
Calafat

Spoor vernieuwing in Hongarije 
bijna afgerond, lopende in 
Roemenië

Or. en

Motivering

Het traject Craiova – Calafat wordt in het kernnetwerk opgenomen.
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Amendement 650
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 4 – rij 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Craiova-Boekarest Spoor studies

Or. en

Motivering

De verbinding Craiova Calafat wordt in het kernnetwerk opgenomen.

Amendement 651
Michael Cramer, Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Kopenhagen – Fehmarn – Hamburg –
Hannover

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Kopenhagen – Gedser

Bremen – Hannover – Nürnberg –
München – Brenner – Verona – Bologna –
Rome – Napels – Bari

Rostock – Berlijn – Nürnberg – München 
– Brenner – Verona – Bologna – Rome –
Napels – Bari

Napels – Palermo – Valletta Napels – Palermo – Valletta

Or. en

Motivering

Een deel van corridor 5 moet volgens de hierboven aangegeven instructies worden aangepast 
om de knelpunten in Hamburg, Bremen en Hannover te ontwijken en gebruik te maken van 
bestaande veerbootverbindingen tussen Gedser en Rostock waar boten met een lage CO2-
uitstoot in de vaart worden gebracht. Deze aanpassing van corridor 5 maakt een snellere en 
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goedkopere tenuitvoerlegging mogelijk.

Amendement 652
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Kopenhagen – Fehmarn – Hamburg –
Hannover

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Kopenhagen – Fehmarn – Hamburg –
Hannover

Bremen – Hannover – Nürnberg –
München – Brenner – Verona – Bologna –
Rome – Napels – Bari

Bremen – Hannover – Nürnberg –
Øresund/Kopenhagen – Rostock – Berlijn
– Nürnberg -München – Brenner – Verona 
– Bologna – Roma – Napoli – Bari

Napels – Palermo – Valletta Napels – Palermo – Valletta

Or. en

Motivering

Een deel van corridor 5 moet volgens de hierboven aangegeven instructies worden aangepast 
om de knelpunten in Hamburg, Bremen en Hannover te ontwijken en gebruik te maken van 
bestaande veerbootverbindingen tussen Öresund/Kopenhagen, Gedser en Rostock waar boten 
met een lage CO2-uitstoot in de vaart worden gebracht. Deze aanpassing van corridor 5 moet 
worden uitgevoerd en maakt een snellere en goedkopere tenuitvoerlegging mogelijk.

Amendement 653
Knut Fleckenstein

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Kopenhagen – Fehmarn – Hamburg –
Hannover

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Kopenhagen – Lübeck – Fehmarn –
Hamburg – Hannover

Bremen – Hannover – Nürnberg –
München – Brenner – Verona – Bologna –
Rome – Napels – Bari

Bremen – Hannover – Nürnberg –
München – Brenner – Verona – Bologna –
Rome – Napels – Bari
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Napels – Palermo – Valletta Napels – Palermo – Valletta

Or. de

Motivering

Als centrale haven in het trans-Europese vervoersnetwerk maakt Lübeck het mogelijk om de 
"Motorways of the Sea“ op te nemen in het vervoerspotentieel van corridor 5, parallel aan de 
verbinding Fehmarnbelt, zodat omvangrijk transport via het spoor-/wegvervoer of per schip 
mogelijk zal zijn.

Amendement 654
Joachim Zeller, Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 5 – rijen 7-9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Fehmarn Spoor studies lopende, aanleg 
van de vaste verbinding 
Fehmarn Belt tussen 
2014 en 2020

Kopenhagen – Hamburg 
via Fehmarn: 
toegangswegen

Spoor Deense toegangsroutes 
voltooid tegen 2020, 
afwerking Duitse 
toegangsroutes in twee 
fasen (2020 – 2027)

Hamburg/Bremen –
Hannover

Spoor werken gaan van start 
vóór 2020

Amendement van het Parlement

Nykøbing – Gedser Spoor studies en vernieuwing

Gedser – Rostock Havens, snelwegen op zee verbindingen havens met 
spoor; veerboten met lage 
CO2-uitstoot; 
ijsbreekcapaciteit

Rostock – Berlijn –
Nürnberg

Spoor studies; vernieuwing

Or. en
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Motivering

Een deel van corridor 5 moet volgens de hierboven aangegeven instructies worden aangepast 
om de knelpunten in Hamburg, Bremen en Hannover te ontwijken en gebruik te maken van 
bestaande veerbootverbindingen tussen Gedser en Rostock waar boten met een lage CO2-
uitstoot in de vaart worden gebracht. Deze aanpassing van corridor 5 maakt een snellere en 
goedkopere tenuitvoerlegging mogelijk.

Amendement 655
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 5 – rij 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Fehmarn Spoor studies lopende, aanleg 
van de vaste verbinding 
Fehmarn Belt tussen 
2014 en 2020

Amendement van het Parlement

Schrappen Schrappen Schrappen

Or. en

Amendement 656
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 5 – rij 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Brenner Base Tunnel Spoor studies en werken

Amendement van het Parlement

Brenner Spoor studies en werken aan 
tunnel en vernieuwing 
bestaande voedingslijnen

Or. en
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Motivering

Als de Brenner Base Tunnel niet voor 2030 kan worden verwezenlijkt, bijvoorbeeld om 
financiële redenen, moeten minder dure en sneller beschikbare bestaande lijnen worden 
overwogen als een meer haalbaar alternatief.

Amendement 657
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 5 – rij 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Brenner Base Tunnel Spoor studies en werken

Amendement van het Parlement

Brenner Base Tunnel Spoor studies

Or. en

Motivering

Er lopen nog steeds studies om de bestaande conventionele spoorlijn te verbeteren.

Amendement 658
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Genova – Rotterdam 6. Genua – Rotterdam/Antwerpen

Or. en

Amendement 659
Michael Cramer
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Genève – Milaan/Novara –
Simplon/Lötschberg/Gotthard – Bazel –
Mannheim – Keulen

Genua – Milaan/Novara –
Simplon/Lötschberg/Gotthard – Bazel –
Mannheim – Keulen

Keulen – Düsseldorf –
Rotterdam/Amsterdam

Keulen– Düsseldorf –
Rotterdam/Antwerpen

Keulen – Luik – Brussel– Zeebrugge Keulen – Luik – Brussel– Zeebrugge

Or. en

Amendement 660
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 6 – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Genève – Milaan/Novara
– CH grens

Spoor studies; werken gaan van 
start vóór 2020

Amendement van het Parlement

Genua – Milaan/Novara –
CH grens

Spoor studies en werken om de
bestaande conventionele 
spoorlijn te verbeteren

Or. en

Motivering

Er lopen nog steeds studies om de bestaande conventionele spoorlijn te verbeteren.

Amendement 661
Christine De Veyrac

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 7 – inleidende formule



AM\915491NL.doc 47/95 PE497.891v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sines / Lissabon – Madrid – Valladolid Sines / Lissabon – Madrid – Valladolid
Lissabon – Aveiro – Porto Lissabon – Aveiro – Porto

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Parijs – Mannheim/Straatsburg

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Parijs – Mannheim/Straatsburg

Toulouse – Bordeaux – Parijs –
Mannheim/Straatsburg

Or. fr

Amendement 662
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sines / Lissabon – Madrid – Valladolid Gran Canaria / Tenerife – Sines / 
Lissabon – Madrid – Valladolid

Lissabon – Aveiro – Porto Lissabon – Aveiro – Porto

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Parijs – Mannheim/Straatsburg

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Parijs – Mannheim/Straatsburg

Or. de

Amendement 663
Dominique Riquet

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sines / Lissabon – Madrid – Valladolid Sines / Lissabon – Madrid – Valladolid
Lissabon – Aveiro – Oporto Lissabon – Aveiro – Oporto

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux – Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
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Parijs – Mannheim/Straatsburg Parijs – Mannheim/Straatsburg

Le Havre – Rouen – Parijs-
Mannheim/Straatsburg

Or. fr

Toelichting

Le Havre moet worden toegevoegd aan de corridor van kernnetwerk nr. 7 teneinde deze in 
overeenstemming te brengen met corridor voor vrachtvervoer nr. 4, de zogenaamde 
"Atlantische corridor".

Amendement 664
Joachim Zeller

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 7 – rij 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement door Parlement

Gran Canaria/Tenerife –
Sines / Lissabon –
Madrid

Havens, luchthavens, 
maritieme snelwegen

Studies over en 
werkzaamheden aan 
havens en luchthavens, 
verbindingen tussen de 
Canarische Eilanden en 
Sines-Lissabon 

Or. de

Motivering

In overeenstemming met de wijzigingen aan het voorstel van de Commissie voor TEN-T 
moeten Gran Canaria en Tenerife als stedelijke knooppunten in de corridor worden 
opgenomen. In de bijlage bij de mededeling van de Commissie COM (2007) 32 wordt de lijn 
van de Atlantische corridor van Lissabon tot aan de Canarische Eilanden getrokken.

Amendement 665
Christine De Veyrac
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 7 – rij 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Toulouse – Bordeaux Spoor Publieke raadpleging aan 
de gang

Or. fr

Amendement 666
Dominique Riquet

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 7 – rij 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Le Havre-Parijs (via 
Serqueux-Gisors)

Spoor Vernieuwing

Or. xm

Motivering

Le Havre moet worden aangesloten op corridor 7 van het kernnetwerk om deze consistent te 
maken met vrachtcorridor 4, de "Atlantische corridor".

Amendement 667
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belfast – Dublin – Holyhead –
Birmingham

Belfast – Dublin – Holyhead –
Birmingham
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Sligo – Derry – Belfast
Glasgow/Edinburgh – Birmingham Glasgow/Edinburgh – Birmingham

Birmingham – Londen – Rijsel – Brussel Birmingham – Londen – Rijsel – Brussel
Dublin/Cork/Southampton – Le Havre –
Parijs

Dublin/Cork/Southampton – Le Havre –
Parijs

Londen – Dover – Calais – Parijs Londen – Dover – Calais – Parijs

Or. en

Amendement 668
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 8 – rij 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Sligo – Derry – Belfast Spoor studies ("Western Arc" 
spoorwegnet dat van 
Belfast via Derry, Sligo, 
Knock, Galway naar 
Limerick/Foynes en Cork 
loopt)

Or. en

Amendement 669
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 8 – rij 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Larne – Belfast Havens, wegen vernieuwing 
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Or. en

Motivering

Het vrachtvervoer in Noord-Ierland mag niet van de CEF worden uitgesloten omwille van de 
unieke omstandigheden binnen Noord-Ierland en de geografische ligging. Dit amendement 
verbetert de verbindingen tussen haven en hinterland over de weg, als er geen alternatieve 
verbindingen per spoor of over de binnenwateren voorhanden zijn.

Amendement 670
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Amsterdam – Bazel/Lyon – Marseille 9. Rotterdam/Antwerpen – Bazel/Lyon –
Marseille

Or. en

Amendement 671
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen –
Brussel– Luxemburg

Rotterdam – Antwerpen – Brussel–
Luxemburg

Luxemburg – Dijon – Lyon Luxemburg – Dijon – Lyon

Luxemburg – Straatsburg – Bazel Luxemburg – Straatsburg – Bazel

Or. en

Amendement 672
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
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Bijlage – deel I – punt 9 – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Maas Binnenwateren vernieuwing

Amendement van het Parlement

Maas, met inbegrip van 
de Maaswerken Binnenwateren

vernieuwing, multimodale 
verbindingen

Or. en

Amendement 673
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 9 – rij 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Rijn-Schelde-corridor: 
Volkeraksluizen en 
Kreekraksluizen, 
Krammersluizen en 
Sluizen Hansweert

Sluis vernieuwing

Or. en

Amendement 674
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 9 – rij 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Rotterdam – Antwerpen Spoor vernieuwing van de 
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spoorgoederenlijn

Or. en

Amendement 675
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 9 – rij 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Kanaal Seine-Schelde Binnenwateren ontwerp voltooid, 
concurrentiegerichte 
dialoog gestart, volledig 
afgerond tegen 2018

Amendement van het Parlement

Seine-Noord kanaal –
Seine-Scheldeverbinding

Binnenwateren ontwerp voltooid, 
concurrentiegerichte 
dialoog gestart, volledig 
afgerond tegen 2018, 
vernieuwing met inbegrip 
van grensoverschrijdende 
en multimodale 
verbindingen

Or. en

Amendement 676
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 9 – rij 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Kanaal Seine-Schelde Binnenwateren ontwerp voltooid, 
concurrentiegerichte 
dialoog gestart, volledig 
afgerond tegen 2018
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Amendement van het Parlement

Kanaal Seine-Noord; 
Seine-Schelde

Binnenwateren ontwerp voltooid, 
concurrentiegerichte 
dialoog gestart, volledig 
afgerond tegen 2020, 
vernieuwing met inbegrip 
van grensoverschrijdende 
verbindingen

Or. en

Amendement 677
Dominique Riquet

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 9 – rijen 11-12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Spoorverbindingen 
Luxemburg – Dijon –
Lyon (TGV Rijn –
Rhône)

Spoor studies en werken

Lyon Spoor oostelijke ringweg: 
studies en werken

Amendement van het Parlement

Straatsburg -Dijon-Lyon Spoor studies en werken
Luxemburg-Dijon-
Ambérieu

vernieuwing

Lyon Spoor ringweg agglomeratie 
Lyon: studies en werken

Or. en

Amendement 678
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
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Bijlage – deel I – punt 9 – rijen 14 bis-ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Lyon – Avignon – Port de 
Marseille-Fos

Spoor Vernieuwing

Marseille Havens Verbindingen met het 
achterland en 
multimodale terminals

Or. fr

Amendement 679
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10- inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Straatsburg – Stuttgart – München –
Wels/Linz

Straatsburg – Stuttgart – München –
Wels/Linz

Straatsburg – Mannheim – Frankfurt –
Würzburg – Nürnberg – Regensburg –
Passau – Wels/Linz

Schrappen

Wels/Linz – Wenen – Boedapest – Arad –
Brašov – Boekarest – Constanta – Sulina

Wels/Linz – Wenen – Boedapest – Arad –
Brašov – Boekarest – Constanta – Sulina

Or. de

Amendement 680
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement van het Parlement

Boedapest – Arad Spoor studies voor een 
hogesnelheidsnet tussen 
Boedapest en Arad

Or. ro

Amendement 681
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Buzău – Brăila – Galați Weg: snelweg vernieuwing van 
bepaalde trajecten; 
studies en werken

Or. ro

Motivering

De agglomeratie Galati-Braila-Macin telt ongeveer 700 000 inwoners en is een belangrijk 
Roemeens industrieel centrum dat aan de grens tussen Moldavië en de Oekraïne is gelegen en 
over drie maritieme havens aan de rivier de Donau beschikt. De opname van de maritieme 
havens van Galati en Braila en de trajecten Buzau-Braila-Galati (weg en spoor) en Drajna-
Braila-Galati (weg) in corridor 10 zullen de Europese, Moldavische en Oekraïense 
vervoersinfrastructuren aldus in een geïntegreerd systeem met elkaar verbinden.

Amendement 682
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement van het Parlement

Drajna – Brăila – Galați Weg: snelweg vernieuwing van 
bepaalde trajecten; 
studies en werken

Or. ro

Motivering

De agglomeratie Galati-Braila-Macin telt ongeveer 700 000 inwoners en is een belangrijk 
Roemeens industrieel centrum dat aan de grens tussen Moldavië en de Oekraïne is gelegen en 
over drie maritieme havens aan de rivier de Donau beschikt. De opname van de maritieme 
havens van Galati en Braila en de trajecten Buzau-Braila-Galati (weg en spoor) en Drajna-
Braila-Galati (weg) in corridor 10 zullen de Europese, Moldavische en Oekraïense 
vervoersinfrastructuren aldus in een geïntegreerd systeem met elkaar verbinden.

Amendement 683
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Arad – Brašov –
Boekarest – Constanta

Spoor vernieuwing van bepaalde 
trajecten; studies 
hogesnelheidslijn

Amendement van het Parlement

Arad – Brašov –
Boekarest – Constanta

Spoor vernieuwing van bepaalde 
trajecten; studies en 
werken hogesnelheidslijn

Or. ro

Amendement 684
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Boekarest- Buzău –
Brăila – Galați

Spoor vernieuwing van 
bepaalde trajecten; 
studies hogesnelheidslijn 

Or. ro

Motivering

De agglomeratie Galati-Braila-Macin telt ongeveer 700 000 inwoners en is een belangrijk 
Roemeens industrieel centrum dat aan de grens tussen Moldavië en de Oekraïne is gelegen en 
over drie maritieme havens aan de rivier de Donau beschikt. De opname van de maritieme 
havens van Galati en Braila en de trajecten Buzau-Braila-Galati (weg en spoor) en Drajna-
Braila-Galati (weg) in corridor 10 zullen de Europese, Moldavische en Oekraïense 
vervoersinfrastructuren aldus in een geïntegreerd systeem met elkaar verbinden.

Amendement 685
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Main – Main-Donau-
kanaal – Donau 

Binnenwateren studies en werken met 
betrekking tot diverse 
delen en knelpunten; 
binnenhavens: 
verbindingen met het 
hinterland

Amendement van het Parlement

Main – Main-Donau-
kanaal (Kelheim -
Constanța/Midia/Sulina) 
+ Boekarest-Dunăre –
Donau-kanaal

Binnenwateren studies en werken met 
betrekking tot diverse 
delen en knelpunten; 
binnenhavens: 
verbindingen met het 
hinterland

0> ro
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Amendement 686
Michael Cramer

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Main – Main-Donau-
kanaal – Donau

Spoor studies en werken met 
betrekking tot diverse 
delen en knelpunten; 
binnenhavens: 
verbindingen met het 
hinterland

Amendement van het Parlement

Main – Main-Donau-
kanaal – Donau

Binnenwateren en spoor studies met betrekking tot 
diverse delen en 
knelpunten; 
binnenhavens: 
verbindingen met het 
hinterland per spoor

Or. en

Amendement 687
Ismail Ertug

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Main – Main-Donau-
kanaal – Donau

Binnenwateren studies en werken met 
betrekking tot diverse 
delen en knelpunten; 
binnenhavens: 
verbindingen met het 
hinterland

Amendement van het Parlement

Main – Main-Donau-
kanaal – Donau

Binnenwateren studies en werken met 
betrekking tot diverse 
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delen en knelpunten; 
binnenhavens: 
verbindingen met het 
hinterland; uitgezonderd 
vernieuwingswerken aan 
de Donau tussen 
Straubing en Vilshofen

Or. en

Motivering

Teneinde de doelstellingen van het Witboek vervoer te behalen om de uitstoot van CO2 door 
het vervoer te verlagen, moet de rol van de binnenvaartinfrastructuur in Europa worden 
erkend en uitgebreid. De ontwikkeling van infrastructuur mag echter niet ten koste gaan van 
stroomgebieden, maar moet de ecologische vereisten onderkennen en respecteren. Bijna 
natuurlijke, vrij uitstromende rivieren vervullen een belangrijke rol bij het streven naar 
klimaatbestendigheid. Daarom is het in deze gebieden van cruciaal belang dat de schepen op 
de rivier worden afgestemd, en niet de rivier op de schepen.

Amendement 688
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Main – Main-Donau-
kanaal – Donau

Binnenwateren Studies en werken met 
betrekking tot diverse 
delen en knelpunten; 
binnenhavens: 
verbindingen met het 
hinterland

Amendement van het Parlement

Main – Main-Donau-
kanaal – Donau 
(Kehlheim – Sulina of 
Constanta)

Binnenwateren Studies en werken met 
betrekking tot diverse 
delen en knelpunten; 
binnenhavens: 
verbindingen met het 
hinterland

Or. xm
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Motivering

De haven van Constanta is van groot belang voor de ontwikkeling van de scheepvaart op de 
Donau. Het Donau-Zwarte Zeekanaal moet derhalve worden opgenomen in corridor 10.

Amendement 689
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Constanța Haven verbindingen met het 
hinterland

Amendement van het Parlement

Constanța Haven, maritieme 
snelwegen

Verbindingen met het 
hinterland, maritieme 
snelwegen (inclusief 
ijsbreekdiensten)

0> ro

Amendement 690
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Giurgiu Haven Verbetering en reparatie 
van de 
haveninfrastructuur en 
verbindingen met het 
hinterland: studies en 
werken

0> ro
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Amendement 691
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Galați Haven Verbetering en reparatie 
van de 
haveninfrastructuur en 
verbindingen met het 
hinterland: studies en 
werken

0> ro

Motivering

De agglomeratie Galati-Braila-Macin telt ongeveer 700 000 inwoners en is een belangrijk 
Roemeens industrieel centrum dat aan de grens tussen Moldavië en de Oekraïne is gelegen en 
over drie maritieme havens aan de rivier de Donau beschikt. De opname van de maritieme 
havens van Galati en Braila en de trajecten Buzau-Braila-Galati (weg en spoor) en Drajna-
Braila-Galati (weg) in corridor 10 zullen de Europese, Moldavische en Oekraïense 
vervoersinfrastructuren aldus in een geïntegreerd systeem met elkaar verbinden.

Amendement 692
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 11 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Brăila Haven Verbetering en reparatie 
van de 
haveninfrastructuur en 
verbindingen met het 
hinterland: studies en 
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werken

0> ro

Motivering

De agglomeratie Galati-Braila-Macin telt ongeveer 700 000 inwoners en is een belangrijk 
Roemeens industrieel centrum dat aan de grens tussen Moldavië en de Oekraïne is gelegen en 
over drie maritieme havens aan de rivier de Donau beschikt. De opname van de maritieme 
havens van Galati en Braila en de trajecten Buzau-Braila-Galati (weg en spoor) en Drajna-
Braila-Galati (weg) in corridor 10 zullen de Europese, Moldavische en Oekraïense 
vervoersinfrastructuren aldus in een geïntegreerd systeem met elkaar verbinden.

Amendement 693
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 11 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Tulcea Haven Verbetering en reparatie 
van de 
haveninfrastructuur en 
verbindingen met het 
hinterland: studies en 
werken

Or. ro

Amendement 694
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – punt 10 – rij 11 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement van het Parlement

Sulina Haven Verbetering en reparatie 
van de 
haveninfrastructuur en 
verbindingen met het 
hinterland: studies en 
werken

Or. ro

Amendement 695
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – Punt b – rij 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Graz – Maribor –
Pragersko

Grensoverschrijd
end

Spoor studies

Amendement van het Parlement

Ljubljana –
grens HR

Grensoverschrijd
end

Spoor studies

Or. sl

Motivering

De (studies over) het tracé Ljubljana – grens HR wordt hiermee toegevoegd. Dit is de enige 
kernnetwerkverbinding tussen Slovenië en Kroatië dat binnenkort toetreedt tot de EU. De 
verbinding Graz – Maribor – Pragersko wordt naar de Baltisch-Adriatische corridor 
overgeheveld.

Amendement 696
Tanja Fajon

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Graz – Maribor –
Pragersko

Grensoverschrijd
end

Spoor studies

Amendement van het Parlement

Ljubljana – CRO 
grens

Ander 
kernnetwerk

Spoor studies

Or. en

Motivering

Het grensoverschrijdende traject Graz – Maribor – Pragersko moet van de lijst met andere 
trajecten worden verwijderd en in de Baltisch-Adriatische corridor als onderdeel van die 
corridor worden opgenomen. Er zou een nieuw grensoverschrijdend traject van het 
kernnetwerk Ljubljana – CRO grens (studies) moeten worden toegevoegd.

Amendement 697
Jelko Kacin

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Graz – Maribor –
Pragersko

Grensoverschrijd
end

Spoor studies

Amendement van het Parlement

Ljubljana – CRO 
grens

Grensoverschrijd
end

Spoor studies

Or. en

Motivering

Het grensoverschrijdende traject Graz – Maribor – Pragersko moet van de lijst met andere 
trajecten worden verwijderd en in de Baltisch-Adriatische corridor als onderdeel van die 
corridor worden opgenomen. Er zou een nieuw grensoverschrijdend traject van het 
kernnetwerk Ljubljana – CRO grens (studies) moeten worden toegevoegd.
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Amendement 698
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Graz – Maribor –
Pragersko

Grensoverschrijd
end

Spoor studies

Amendement van het Parlement

Schrappen Schrappen Schrappen Schrappen

Or. en

Motivering

De schrapping is noodzakelijk omdat het traject Graz – Maribor – Pragersko naar de 
Baltisch-Adriatische corridor wordt overgezet. 

Amendement 699
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Sebeş – Turda –
Târgu-Mureş –
Paşcani – Iaşi –
Ungheni (grens 
RO/MD)

Ander 
grensoverschrijd
end kernnetwerk

Weg Studies en 
werken

Or. xm

Motivering

Deze weg verbindt het stedelijk knooppunt Timişoara via de grensdoorlaatpost Ungheni met 
Moldavië.
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Amendement 700
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Calafat –
Craiova –
Alexandria –
Boekarest

Ander 
kernnetwerk

Weg Studies en
werken

Or. ro

Amendement 701
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

 Constanta –
Tulcea – Galaţi

Ander 
kernnetwerk

Weg Studies en 
werken

Or. ro

Amendement 702
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 9 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Alba-Iulia –
Turda – Dej –
Suceava –
Paşcani – Iaşi –
Ungheni 
(RO/MD grens)

Ander 
grensoverschrijd
end kernnetwerk 

Spoor Studies en 
werken

Or. ro

Amendement 703
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Carmen Fraga 
Estévez, Salvador Garriga Polledo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antolín 
Sánchez Presedo, Iratxe García Pérez, María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip 
Hidalgo

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Noordwestelijk 
Spanje en 
Portugal

Knelpunt Knelpunt werken aan de 
gang

Amendement van het Parlement

A Coruña – Vigo
– Palencia

Knelpunt Knelpunt werken aan de 
gang

Gijón – Palencia Knelpunt Knelpunt werken aan de 
gang

A Coruña –
Madrid (hoge 
doorstroomsnelh
eid reizigers)

Knelpunt Knelpunt werken aan de 
gang

Or. es
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Motivering

Het gaat om een technisch amendement aangezien de corridors van het kernnetwerk voor het 
vrachtvervoer verschillen van die voor het personenvervoer (zie deel 16 en 17 van bijlage I 
van de verordening over de richtsnoeren) en het raadzaam is dit te preciseren. Bovendien 
worden de werken vóór 2020 uitgevoerd.

Amendement 704
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 11 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Ruhrgebied –
Münster -
Osnabrück –
Hamburg

Ander 
kernnetwerk

Spoor vernieuwing van 
het deel Münster
– Lünen 
(dubbelspoor)

Or. en

Amendement 705
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rijen 23 bis-ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Kybartai –
Kaunas

Ander 
kernnetwerk

Spoor vernieuwing

Kybartai 
/Klaipėda –
Kaunas – Vilnius
– BY grens

Ander 
kernnetwerk

Weg vernieuwing
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Or. en

Amendement 706
Dominique Riquet

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Nantes – Tours –
Lyon 

Ander 
kernnetwerk

Spoor studies en 
werken

Or. en

Motivering

Deze verbinding moet worden toegevoegd aangezien dit de enige manier is om een verbinding 
tot stand te brengen tussen de Atlantische zijde en de Middellandse Zeecorridor en de
noordelijke corridors.

Amendement 707
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Warschau –
Lublin – Zamość
– Bełżec – Rawa 
Ruska – UA 
grens (verder 
richting Lviv)

Grensoverschrijd
end

Spoor werken

Or. en
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Amendement 708
Antonio Cancian, Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Spoor La Spezia
– Parma

Ander 
kernnetwerk

Spoor studies en 
werken

Or. en

Motivering

Deze verbinding verbindt het kernnetwerk van La Spezia met Milaan via Parma, een 
secundair knooppunt.

Amendement 709
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Lviv – UA grens
– Lublin –
Warschau

Grensoverschrijd
end

Spoor vernieuwing 
spoorlijn

Or. en

Amendement 710
Isabelle Durant

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 28 bis-ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Valenciennes –
Bergen

Grensoverschrijd
end

Spoor studies en 
werken

Bergen – Luik Knelpunt Spoor studies en 
werken

Or. en

Motivering

De grote Waalse spoorwegader is een bestaande lijn die is bedoeld om een belangrijke route 
voor zwaar goederenvervoer over het spoor te worden die de Franse havens van Le Havre en 
Duinkerken met Duitsland verbindt. Er mist nog twee kilometer rails en er moet nog een wat 
groter stuk worden vernieuwd om het 35 km lange traject Bergen-Valenciennes opnieuw in 
gebruik te kunnen nemen en Noord-Frankrijk met Duitsland te verbinden zonder dat er 
omwegen hoeven te worden gemaakt via het drukke bekken van Parijs. Het is noodzakelijk om
de capaciteit van bepaalde trajecten op de lijn te vergroten om het gecombineerde gebruik 
van vracht- en passagiersvervoer mogelijk te maken.

Amendement 711
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 28 bis-sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Iasi-grens 
Republiek 
Moldavië

Grensoverschrijd
end

Spoor studies lopende

Suceava-
Oekraïense grens

Grensoverschrijd
end

Spoor studies

Oradea-
Hongaarse grens

Grensoverschrijd
end

Spoor studies
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Ploiesti-Suceava Ander 
kernnetwerk

Spoor studies

Suceava-Dej-
Cluj Napoca-
Oradea

Ander 
kernnetwerk

Spoor werken aan de 
gang

Or. en

Amendement 712
Artur Zasada, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Sulechów –
Nowa Sól –
Hradec Králové

Grensoverschrijd
end

Weg Werken

Or. xm

Motivering

Dit amendement vormt een aanvulling op het voorstel van de Raad. Het heeft betrekking op 
het 40 km lange weggedeelte tussen Sulechów en Nowa Sól, en is een technisch amendement 
dat tot doel heeft de continuïteit van de werken langs het hele traject van de autoweg S3 te 
garanderen.

Amendement 713
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement van het Parlement

Boekarest –
Buzău – Brăila –
Galaţi

Ander 
kernnetwerk

Spoor Verbetering en 
reparatie van de 
spoorweginfrastr
uctuur en 
verbindingen met 
het hinterland; 
studies 
hogesnelheidsnet

Or. ro

Motivering

De agglomeratie Galati-Braila-Macin telt ongeveer 700 000 inwoners en is een belangrijk 
Roemeens industrieel centrum dat aan de grens tussen Moldavië en de Oekraïne is gelegen en 
over drie maritieme havens aan de rivier de Donau beschikt. De opname van de maritieme 
havens van Galati en Braila en de trajecten Buzau-Braila-Galati (weg en spoor) en Drajna-
Braila-Galati (weg) in corridor 10 zullen de Europese, Moldavische en Oekraïense 
vervoersinfrastructuren aldus in een geïntegreerd systeem met elkaar verbinden.

Amendement 714
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Halmeu – Cluj-
Napoca –
Timisoara

Ander 
kernnetwerk

Spoor studies en 
werken

Or. en

Motivering

Dit traject van de spoorlijn betekent een onderbreking van de lijn Gdanks-Constanta. In 2001 
is er een protocol ondertekend tussen Polen, Slowakije, Oekraïne en Roemenië om deze 
verbindende spoorwegcorridor die Noord- en Oost-Europa met elkaar verbindt, te 
ondersteunen.
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Amendement 715
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 28 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Bihor – Oradea –
Cluj-Napoca –
Suceava – Iaşi –
Ungheni (in de 
richting van 
Chisinau)

Ander 
kernnetwerk

Spoor Studies en 
werken

Or. xm

Motivering

Deze spoorweg zal de pan-Europese corridors IV, V en IX met elkaar verbinden.

Amendement 716
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 28 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Drajna – Brăila –
Galați

Ander 
kernnetwerk

Weg: snelweg Verbetering en 
reparatie van de 
weginfrastructuu
r 

Or. ro
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Motivering

De agglomeratie Galati-Braila-Macin telt ongeveer 700 000 inwoners en is een belangrijk 
Roemeens industrieel centrum dat aan de grens tussen Moldavië en de Oekraïne is gelegen en 
over drie maritieme havens aan de rivier de Donau beschikt. De opname van de maritieme 
havens van Galati en Braila en de trajecten Buzau-Braila-Galati (weg en spoor) en Drajna-
Braila-Galati (weg) in corridor 10 zullen de Europese, Moldavische en Oekraïense 
vervoersinfrastructuren aldus in een geïntegreerd systeem met elkaar verbinden.

Amendement 717
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 28 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Buzău – Brăila –
Galați

Ander 
kernnetwerk

Weg: snelweg Verbetering en 
reparatie van de 
weginfrastructuu
r 

Or. ro

Motivering

De agglomeratie Galati-Braila-Macin telt ongeveer 700 000 inwoners en is een belangrijk 
Roemeens industrieel centrum dat aan de grens tussen Moldavië en de Oekraïne is gelegen en 
over drie maritieme havens aan de rivier de Donau beschikt. De opname van de maritieme 
havens van Galati en Braila en de trajecten Buzau-Braila-Galati (weg en spoor) en Drajna-
Braila-Galati (weg) in corridor 10 zullen de Europese, Moldavische en Oekraïense 
vervoersinfrastructuren aldus in een geïntegreerd systeem met elkaar verbinden.

Amendement 718
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 28 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement van het Parlement

Iasi – Targu-
Mures – (oost-
westsnelweg)

Ander 
kernnetwerk

Snelweg studies en 
werken

Or. en

Amendement 719
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Ricardo Cortés Lastra, Iratxe García 
Pérez, Carmen Romero López, Antolín Sánchez Presedo, Esther Herranz García, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar del Castillo Vera, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rijen 28 bis-quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Palencia –
Santander

Ander 
kernnetwerk

Knelpunt studies en 
werken

Castejón –
Logroño –
Miranda

Ander 
kernnetwerk

Knelpunt studies en 
werken

Almería –
Málaga –
Algeciras (langs 
de kust)

Ander 
kernnetwerk

Knelpunt studies en 
werken

Or. es

Motivering

Deze delen zijn opgenomen in samenhang met de amendementen die met betrekking tot de 
TEN-T-richtsnoeren zijn ingediend, aangezien ze een aanvulling vormen op belangrijke delen 
voor de Atlantische en de Mediterrane corridor.

Amendement 720
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – letter b – rij 29 bis-quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

"IJzeren Rijn" 
(Rheidt-
Antwerpen), 
grensoverschrijd
end deel

Grensoverschrijd
end

Spoor Studies lopende

Nieuwe 
spoorverbinding 
met grote 
capaciteit: door 
het centrale deel 
van de Pyreneeën

Grensoverschrijd
end

Spoor Studies lopende

Spoorwegas van 
de intermodale 
corridor 
Ionische/Adriatis
che zee

Grensoverschrijd
end

Spoor Studies lopende

Or. xm

Motivering

In dit amendement zijn studies verwerkt met betrekking tot gedeelten en/of projecten die 
overeenkomstig de bestaande beschikking (nr. 661/2010/EU) als prioriteit zijn aangemerkt, 
maar niet in andere gedeelten van de bijlage bij het laatste voorstel worden behandeld, met 
als doel te voorzien in de mogelijkheid van financiële steun van de EU en te voorkomen dat 
eerdere investeringen en inspanningen teloorgaan. De grensoverschrijdende spoorgedeelten 
in kwestie zijn voor Europa van groot belang en/of zullen de capaciteit van het 
spoortwegnetwerk vergroten; de voltooiing ervan is louter en alleen vertraagd door de 
huidige economische crisis.

Amendement 721
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – letter a – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

1. Offshore-
elektriciteitsnetwerk in de 
noordelijke zeeën 
("NSOG")

De ontwikkeling van een 
geïntegreerd offshore-
elektriciteitsnetwerk in de 
Noordzee, de Ierse zee, 
het Kanaal, de Oostzee en 
de naburige wateren, 
teneinde elektriciteit van 
duurzame offshore-
energiebronnen te 
vervoeren naar verbruiks-
en opslagcentra en 
teneinde de 
grensoverschrijdende 
elektriciteitsuitwisseling 
te doen toenemen

België, Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland, 
Ierland, Luxemburg, 
Nederland, Zweden, het 
Verenigd Koninkrijk

Amendement van het Parlement

1. Offshore-
elektriciteitsnetwerk in de 
noordelijke zeeën 
("NSOG")

De ontwikkeling van een 
geïntegreerd offshore-
elektriciteitsnetwerk in de 
Noordzee, de Ierse zee, 
het Kanaal, de Oostzee en 
de naburige wateren en 
gerelateerde 
netwerkontwikkelingen 
(interconnecties, 
versterking van het 
interne onshorenetwerk), 
teneinde elektriciteit van 
duurzame offshore-
energiebronnen te 
vervoeren naar verbruiks-
en opslagcentra en 
teneinde de 
grensoverschrijdende 
elektriciteitsuitwisseling 
te doen toenemen.

België, Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland, 
Ierland, Luxemburg, 
Nederland, Zweden, het 
Verenigd Koninkrijk

Or. en

Amendement 722
António Fernando Correia de Campos
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – letter a – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Noord-zuid-
elektriciteitsverbindingen 
in Zuid-West-Europa

De ontwikkelingen van 
verbindingen tussen 
lidstaten in de regio en 
met mediterrane derde 
landen, met name om 
elektriciteit uit 
hernieuwbare 
energiebronnen te 
integreren

België, Frankrijk, 
Duitsland, Ierland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, 
Malta, Portugal, Spanje, 
Verenigd Koninkrijk

Amendement van het Parlement

2. Noord-zuid-
elektriciteitsverbindingen 
in Zuid-West-Europa

De ontwikkelingen van
interne lijnen en
verbindingen tussen 
lidstaten in de regio (met 
name tussen het Iberisch 
schiereiland en 
Frankrijk), en meer 
verbindingen met 
Centraal-Europa en met 
derde landen om de 
interne markt te 
voltooien, met name om 
elektriciteit uit 
hernieuwbare 
energiebronnen te 
integreren en het vervoer 
van die elektriciteit naar 
verbruiks- en 
opslagplaatsen mogelijk 
te maken

België, Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland, 
Ierland, Luxemburg, 
Nederland, Zweden, het 
Verenigd Koninkrijk

Or. en

Amendement 723
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – letter a – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Noord-zuid 
gasinterconnecties in 
West-Europa ("NSI-West 
Gas"):

De verbindingscapaciteit 
voor noord-zuidelijke 
gasstromen in West-
Europa vergroten, 
teneinde de aanvoerroutes 
verder te diversifiëren en 
de leverbaarheid van gas 
op korte termijn te 
verbeteren

België, Ierland, 
Luxemburg, Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Malta, 
Nederland, Portugal, 
Spanje, Verenigd 
Koninkrijk

Amendement van het Parlement

3. Noord-zuid 
gasinterconnecties in 
West-Europa ("NSI-West 
Gas"):

De verbindingscapaciteit
en andere relevante 
infrastructuur voor 
omkeerbare noord-
zuidelijke gasstromen in 
West-Europa vergroten
teneinde knelpunten weg 
te nemen, de 
aanvoerroutes verder te 
diversifiëren, de 
voorzieningszekerheid te 
versterken en de 
leverbaarheid van gas op 
korte termijn te verbeteren 
en aldus volledig gebruik 
te maken van alternatieve 
externe voorzieningen en 
de terminals voor 
vloeibaar aardgas en de 
infrastructuur voor 
gasopslag optimaal te 
benutten

België, Ierland, 
Luxemburg, Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Malta, 
Nederland, Portugal, 
Spanje, Verenigd 
Koninkrijk

Or. en

Amendement 724
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
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Bijlage – deel II – letter a – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Noord-zuid 
gasinterconnecties in 
West-Europa ("NSI-West 
Gas"): 

De verbindingscapaciteit 
voor noord-zuidelijke 
gasstromen in West-
Europa vergroten, 
teneinde de 
aanvoerroutes verder te 
diversifiëren en de 
leverbaarheid van gas op 
korte termijn te 
verbeteren

België, Ierland, 
Luxemburg, Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Malta, 
Nederland, Portugal, 
Spanje, Verenigd 
Koninkrijk

Amendement van het Parlement

Schrappen Schrappen Schrappen

Or. en

Amendement 725
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – letter a – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Noord-zuid 
elektriciteitsinterconnectie
s in middenoostelijk en 
zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"):

De verbindingen en
interne netten in noord-
zuid- en oost-west-
richting versterken 
teneinde de interne markt 
te voltooien en de 
opwekking uit 
hernieuwbare bronnen te 
integreren

Oostenrijk, Bulgarije, 
Tsjechië, Cyprus, 
Duitsland, Griekenland, 
Hongarije, Italië, Polen, 
Roemenië, Slowakije, 
Slovenië

Amendement van het Parlement

4. Noord-zuid 
elektriciteitsinterconnectie
s in middenoostelijk en 
zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"):

De verbindingen en 
interne netten in noord-
zuid- en oost-west-
richting en met derde 
landen versterken 
teneinde de interne markt 

Oostenrijk, Bulgarije, 
Tsjechië, Cyprus, 
Duitsland, Griekenland, 
Hongarije, Italië, Polen, 
Roemenië, Slowakije, 
Slovenië
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te voltooien en de 
opwekking uit 
hernieuwbare bronnen te 
integreren

Or. en

Amendement 726
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – letter a – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Noord-zuid 
elektriciteitsinterconnectie
s in middenoostelijk en 
zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"):

Versterking van de 
regionale gasverbindingen 
tussen de Oostzeeregio, de 
Adriatische en Egeïsche 
Zee en de Zwarte Zee, 
met name om de 
diversificatie en zekerheid 
van de gasvoorziening te 
verbeteren

Oostenrijk, Bulgarije, 
Tsjechië, Cyprus, 
Duitsland, Griekenland, 
Hongarije, Italië, Polen, 
Roemenië, Slowakije, 
Slovenië

Amendement van het Parlement

5. Noord-zuid 
elektriciteitsinterconnectie
s in middenoostelijk en 
zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"):

Versterking van de 
regionale gasverbindingen 
en andere relevante 
infrastructuren, 
waaronder vloeibaar en 
samengedrukt gas, in het 
oostelijke mediterrane 
bekken tussen de 
Oostzeeregio, de 
Adriatische en Egeïsche 
Zee en de Zwarte Zee, 
met name om de 
diversificatie en zekerheid 
van de gasvoorziening te 
verbeteren

Oostenrijk, Bulgarije, 
Tsjechië, Cyprus, 
Duitsland, Griekenland, 
Hongarije, Italië, Polen, 
Roemenië, Slowakije, 
Slovenië

Or. en
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Amendement 727
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – letter a – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

5. Noord-zuid 
elektriciteitsinterconnecti
es in middenoostelijk en 
zuidoostelijk Europa 
("NSI–East Electricity"): 

Versterking van de 
regionale 
gasverbindingen tussen 
de Oostzeeregio, de 
Adriatische en Egeïsche 
Zee en de Zwarte Zee, 
met name om de 
diversificatie en 
zekerheid van de 
gasvoorziening te 
verbeteren

Oostenrijk, Bulgarije, 
Tsjechië, Cyprus, 
Duitsland, Griekenland, 
Hongarije, Italië, Polen, 
Roemenië, Slowakije, 
Slovenië

Amendement van het Parlement

Schrappen Schrappen Schrappen

Or. en

Amendement 728
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – letter a – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

6. Interconnectieplan voor 
de energiemarkt in het 
Oostzeegebied voor 
elektriciteit ("BEMIP 
Electricity"):

De ontwikkeling van 
verbindingen tussen 
lidstaten in het 
Oostzeegebied en de 
bijbehorende versterking 
van de interne 
netwerkinfrastructuur, 
teneinde de isolatie van de 
Baltische staten te 
beëindigen en de 
marktintegratie in de regio 

Denemarken, Estland, 
Finland, Duitsland, 
Letland, Litouwen, Polen, 
Zweden
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aan te moedigen

Amendement van het Parlement

6. Interconnectieplan voor 
de energiemarkt in het 
Oostzeegebied voor 
elektriciteit ("BEMIP 
Electricity"):

De ontwikkeling van 
verbindingen tussen 
lidstaten in het 
Oostzeegebied en de 
bijbehorende versterking 
van de interne 
netwerkinfrastructuur, 
teneinde de isolatie van de 
Baltische staten te 
beëindigen, de 
marktintegratie in de regio 
aan te moedigen en de uit 
hernieuwbare bronnen 
opgewekte elektriciteit te 
integreren

Denemarken, Estland, 
Finland, Duitsland, 
Letland, Litouwen, Polen, 
Zweden

Or. en

Amendement 729
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – letter a – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

7. Interconnectieplan voor 
de energiemarkt in het 
Oostzeegebied voor 
elektriciteit ("BEMIP 
Electricity"):

De isolatie van de drie 
Baltische staten en 
Finland beëindigen door 
komaf te maken met de 
afhankelijkheid van één 
toeleverancier en door de 
diversificatie van de 
leveringen in het 
Oostzeegebied te 
vergroten

Denemarken, Estland, 
Finland, Duitsland, 
Letland, Litouwen, Polen, 
Zweden

Amendement van het Parlement

7. Interconnectieplan voor 
de energiemarkt in het 
Oostzeegebied voor 
elektriciteit ("BEMIP 

Gasinfrastructuur tussen 
lidstaten in het 
Oostzeegebied, en 
dienovereenkomstige 

Denemarken, Estland, 
Finland, Duitsland, 
Letland, Litouwen, Polen, 
Zweden
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Electricity"): versterking van de 
interne 
netwerkinfrastructuur, 
teneinde het isolement
van de drie Baltische 
staten en Finland, alsook 
hun afhankelijkheid van 
één leverancier, te 
beëindigen en de 
diversificatie en de 
zekerheid van de 
gasvoorziening en 
gasroutes in het 
Oostzeegebied te 
vergroten

Or. en

Amendement 730
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – letter a – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

8. Zuidelijke gascorridor 
("SGC"):

Vervoer van gas van het 
Kaspische-Zeebekken, 
Centraal-Azië, het 
Midden-Oosten en het 
oostelijke mediterrane 
bekken naar de Unie, 
teneinde de diversificatie 
van de gasleveringen te 
verbeteren

Oostenrijk, Bulgarije, 
Tsjechië, Cyprus, 
Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Hongarije, 
Italië, Polen, Roemenië, 
Slowakije, Slovenië

Amendement van het Parlement

8. Zuidelijke gascorridor 
("SGC"):

Infrastructuur voor het 
vervoer en de opslag van 
gas, met inbegrip van 
terminals voor vloeibaar 
en samengedrukt 
aardgas, van het 
Kaspische-Zeebekken, 
Centraal-Azië, het 

Oostenrijk, Bulgarije, 
Tsjechië, Cyprus, 
Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Hongarije, 
Italië, Polen, Roemenië, 
Slowakije, Slovenië
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Midden-Oosten en het 
oostelijke mediterrane 
bekken naar de Unie, 
teneinde de diversificatie 
van de gasleveringen en 
gasroutes te verbeteren

Or. en

Amendement 731
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – letter a – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

8. Zuidelijke gascorridor 
("SGC"): 

Vervoer van gas van het 
Kaspische-Zeebekken, 
Centraal-Azië, het 
Midden-Oosten en het 
oostelijke mediterrane 
bekken naar de Unie, 
teneinde de diversificatie 
van de gasleveringen te 
verbeteren

Oostenrijk, Bulgarije, 
Tsjechië, Cyprus, 
Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Hongarije, 
Italië, Polen, Roemenië, 
Slowakije, Slovenië

Amendement van het Parlement

Schrappen Schrappen Schrappen

Or. en

Amendement 732
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – letter a – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement van het Parlement

Corridors voor de 
diversificatie van de 
olietoevoer in 
middenoostelijk Europa 
("OSC"):

Interoperabiliteit van het 
oliepijpleidingnetwerk in 
middenoostelijk Europa 
teneinde de 
voorzieningszekerheid te 
versterken en de 
milieurisico's te 
verminderen.

Oostenrijk, Tsjechië, 
Duitsland, Hongarije, 
Polen, Slowakije

Or. en

Motivering

Deze corridor is opgenomen in het TEN-E-richtsnoer en er is geen reden om hem niet in deze 
lijst op te nemen.

Amendement 733
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – letter b – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Grensoverschrijdende 
kooldioxidenetwerken

De aanleg van 
infrastructuur voor 
kooldioxidevervoer tussen 
lidstaten voorbereiden, 
met het oog op het 
afvangen en opslaan van 
kooldioxide

alle

Amendement van het Parlement

Schrappen Schrappen Schrappen

Or. en

Amendement 734
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel II – letter b – rij 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Energie-efficiëntie Ervoor zorgen dat het 
verbruik in de EU een 
hoogtepunt bereikt en 
dan geleidelijk afneemt

alle

Or. en

Amendement 735
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst met samenwerkingsprojecten tussen 
ten minste twee van de onder de CEF 
vallende sectoren
Tenuitvoerlegging van slimme netten door 
exploitatie van nieuwe of bestaande 
vervoers- of telecommunicatie-
infrastructuur
De exploitatie van bestaande 
vervoersinfrastructuren voor de installatie 
van netten voor het vervoer en de 
distributie van elektriciteit of 
telecommunicatienetwerken.

Or. en

Amendement 736
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties op het gebied van 
breedbandnetwerken dragen bij tot slimme 
en inclusieve groei via de uitbouw van een 
evenwichtige en geografisch 
gediversifieerde portefeuille van 
breedbandprojecten, waaronder zowel 
projecten voor 30 Mbps als voor meer dan 
100 Mbps; dit heeft betrekking op 
projecten in de stad, de voorsteden en op 
het platteland, teneinde een voldoende 
hoge verbindingsgraad te bereiken in alle 
lidstaten;

Acties op het gebied van 
breedbandnetwerken dragen bij tot slimme 
en inclusieve groei via de uitbouw van een 
evenwichtige en geografisch 
gediversifieerde portefeuille van 
breedbandprojecten, waarbij wordt 
gestreefd naar alomtegenwoordige Gpbs-
netwerken met een basiscapaciteit van ten 
minste 100 Mbps; dit heeft betrekking op 
projecten in de stad, de voorsteden en op 
het platteland, teneinde een voldoende 
hoge verbindingsgraad te bereiken in alle 
lidstaten;

Or. en

Amendement 737
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties op het gebied van 
breedbandnetwerken dragen bij tot slimme 
en inclusieve groei via de uitbouw van een 
evenwichtige en geografisch 
gediversifieerde portefeuille van 
breedbandprojecten, waaronder zowel 
projecten voor 30 Mbps als voor meer dan 
100 Mbps; dit heeft betrekking op 
projecten in de stad, de voorsteden en op 
het platteland, teneinde een voldoende 
hoge verbindingsgraad te bereiken in alle 
lidstaten;

Acties op het gebied van 
breedbandnetwerken dragen bij tot slimme 
en inclusieve groei via de uitbouw van een 
evenwichtige en geografisch 
gediversifieerde portefeuille van 
breedbandprojecten, waarbij ernaar wordt 
gestreefd dat alle Europeanen vóór 2020 
toegang hebben tot 100 Mbps en 50% van 
de Europese gezinnen toegang heeft tot 1
Gbits of meer; dit heeft betrekking op 
projecten in de stad, de voorsteden en op 
het platteland, teneinde een voldoende 
hoge verbindingsgraad te bereiken in alle 
lidstaten;

Or. en
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Amendement 738
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – letter b – rij 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De maatregelen op het gebied van 
breedbandnetwerken hebben betrekking 
op:

Investeringen in breedbandnetwerken die 
een van de doelstellingen van de Digitale 
Agenda 2020, namelijk overal een dekking 
van 30 Mbps, kunnen helpen 
verwezenlijken;
investeringen in breedbandnetwerken die 
een van de doelstellingen van de Digitale 
Agenda 2020, namelijk minstens 50% van 
de gezinnen die een abonnement hebben 
met snelheden van meer dan 100 Mbps, 
kunnen helpen verwezenlijken;

Amendement van het Parlement

De maatregelen op het gebied van 
breedbandnetwerken hebben betrekking 
op:

Investeringen in breedbandnetwerken die 
de doelstelling van overal een dekking van 
100 Mbps kunnen helpen verwezenlijken;

investeringen in breedbandnetwerken die 
een van de doelstellingen van de Digitale 
Agenda 2020, namelijk minstens 50% van 
de gezinnen die een abonnement hebben 
met snelheden van meer dan 100 Mbps, 
kunnen helpen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 739
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – letter b – rij 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

De maatregelen op het gebied van 
breedbandnetwerken hebben betrekking 

Investeringen in breedbandnetwerken die 
een van de doelstellingen van de Digitale 
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op: Agenda 2020, namelijk overal een dekking 
van 30 Mbps, kunnen helpen 
verwezenlijken;

investeringen in breedbandnetwerken die 
een van de doelstellingen van de Digitale 
Agenda 2020, namelijk minstens 50% van 
de gezinnen die een abonnement hebben 
met snelheden van meer dan 100 Mbps, 
kunnen helpen verwezenlijken;

Amendement van het Parlement

De maatregelen op het gebied van 
breedbandnetwerken hebben betrekking 
op:

Investeringen in breedbandnetwerken die 
de doelstelling van overal een dekking van 
100 Mbps kunnen helpen verwezenlijken;

investeringen in breedbandnetwerken die 
een van de doelstellingen van de Digitale 
Agenda 2020, namelijk minstens 50% van 
de gezinnen die een abonnement hebben 
met snelheden van meer dan 100 Mbps, 
kunnen helpen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 740
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – letter b – rij 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

De maatregelen op het gebied van 
breedbandnetwerken hebben betrekking 
op:

Investeringen in breedbandnetwerken die 
een van de doelstellingen van de Digitale 
Agenda 2020, namelijk overal een dekking 
van 30 Mbps, kunnen helpen 
verwezenlijken;

investeringen in breedbandnetwerken die 
een van de doelstellingen van de Digitale 
Agenda 2020, namelijk minstens 50% van 
de gezinnen die een abonnement hebben 
met snelheden van meer dan 100 Mbps,
kunnen helpen verwezenlijken;



AM\915491NL.doc 93/95 PE497.891v01-00

NL

Amendement van het Parlement

De maatregelen op het gebied van 
breedbandnetwerken hebben betrekking 
op:

Investeringen in breedbandnetwerken die 
de doelstelling van overal een dekking van 
100 Mbps kunnen helpen verwezenlijken;

investeringen in breedbandnetwerken die 
de doelstelling van minstens 50% van de 
gezinnen die een abonnement hebben met 
snelheden van 1 Gbps en meer kunnen 
helpen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 741
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – letter b – rij 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

De maatregelen op het gebied van 
breedbandnetwerken hebben betrekking 
op:

Investeringen in breedbandnetwerken die 
een van de doelstellingen van de Digitale 
Agenda 2020, namelijk overal een dekking 
van 30 Mbps, kunnen helpen 
verwezenlijken;

investeringen in breedbandnetwerken die 
een van de doelstellingen van de Digitale 
Agenda 2020, namelijk minstens 50% van 
de gezinnen die een abonnement hebben 
met snelheden van meer dan 100 Mbps,
kunnen helpen verwezenlijken;

Amendement van het Parlement

De maatregelen op het gebied van 
breedbandnetwerken hebben betrekking 
op:

Investeringen in breedbandnetwerken die 
een van de doelstellingen van de Digitale 
Agenda 2020, namelijk overal een dekking 
van 30 Mbps, kunnen helpen 
verwezenlijken; 

investeringen in breedbandnetwerken die 
de doelstelling van minstens 50% van de 
gezinnen die een abonnement hebben met 
snelheden van meer dan 1 Gbps kunnen 
helpen verwezenlijken;
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Or. en

Amendement 742
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – letter c – rij 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

De toegang tot informatie uit de publieke 
sector en meertalige diensten mogelijk 
maken

Digitalisering van uitgebreide collecties 
Europese culturele bronnen en het 
hergebruik ervan door derde partijen 
aanmoedigen.
Tegen 2020 volledige toegang verlenen tot 
alle openbaar te maken informatie die in 
handen is van de overheidssector in de EU, 
met het oog op hergebruik.
Alle bedrijven in de EU in staat stellen in 
hun eigen taal onlinediensten aan te bieden 
die naadloos toegankelijk en bruikbaar zijn 
in elke EU-taal

Amendement van het Parlement

De toegang tot informatie uit de publieke 
sector en meertalige diensten mogelijk 
maken

Digitalisering van uitgebreide collecties 
Europese culturele bronnen, de vrije 
toegang daartoe voor het publiek en het 
gratis hergebruik ervan door derde partijen 
aanmoedigen.

Tegen 2020 volledige toegang verlenen tot 
alle openbaar te maken informatie die in 
handen is van de overheidssector in de EU, 
met het oog op hergebruik.

Alle bedrijven in de EU in staat stellen in 
hun eigen taal onlinediensten aan te bieden 
die naadloos toegankelijk en bruikbaar zijn 
in elke EU-taal

Or. en

Amendement 743
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel III – letter c – rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Veiligheid en beveiliging Gedeelde computerfaciliteiten,
gegevensbanken en software voor de 
Centra voor een Veiliger internet in de 
lidstaten, alsook "back office"-activiteiten 
om meldingen van seksueel misbruik te 
behandelen
Kritieke diensteninfrastructuur, inclusief 
communicatiekanalen en –platforms die 
worden ontwikkeld en gebruik om de 
paraatheid, informatie-uitwisseling, 
coördinatie en respons in de hele EU te 
verbeteren.

Amendement van het Parlement

Veiligheid en beveiliging Gedeelde computerfaciliteiten en
gegevensbanken voor de Centra voor een 
Veiliger internet in de lidstaten.
Kritieke diensteninfrastructuur, inclusief 
communicatiekanalen en –platforms die 
worden ontwikkeld en gebruik om de 
paraatheid, informatie-uitwisseling, 
coördinatie en respons in de hele EU te 
verbeteren.

Or. en


