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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Overlegprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in normaal cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het 
Parlement worden geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de Connecting Europe Facility
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0665/2),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0374/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het gezamenlijke overleg van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de 
Commissie vervoer en toerisme overeenkomstig artikel 51 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie 
vervoer en toerisme (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Om de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie inzake slimme, duurzame 
en inclusieve groei te kunnen behalen, 
heeft de Europese Unie moderne en 
hoogperformante infrastructuur nodig die 
zorgt voor de onderlinge verbindingen en 
de integratie in de EU en al haar regio's, 
met name op het gebied van het vervoers-, 
energie- en telecommunicatiebeleid. Deze 
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onderlinge verbindingen moeten het 
mogelijk maken het vrije verkeer van 
personen, goederen, kapitaal en ideeën te 
verbeteren,en bij te dragen aan de 
vergroting van de concurrentiekracht van 
een sociale markteconomie en aan de 
bestrijding van de klimaatverandering.
__________________
1 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's over "Een 
Digitale Agenda voor Europa", 
COM(2010) 0245 def./2 van 26.8.2010.

Or. fr

Motivering

Het doel van dit amendement is om het voorstel van de Commissie op een logischere en 
begrijpelijkere manier te herstructureren. Het is gebaseerd op de eerdere overweging 2.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) De vaststelling van de Connecting 
Europe Facility (CEF) heeft tot doel de 
investeringen in trans-Europese 
netwerken te versnellen en via een 
hefboomeffect financiële middelen uit de 
publieke en particuliere sector aan te 
trekken. In dat opzicht moet de CEF 
ervoor zorgen dat synergieën tussen de
vervoers-, energie- en 
telecommunicatiesector zoveel mogelijk 
worden benut, waardoor de efficiëntie van 
het EU-optreden toeneemt en de 
uitvoeringskosten kunnen worden 
geoptimaliseerd.

Or. fr
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Motivering

Het doel van dit amendement is om het voorstel van de Commissie op een logischere en 
begrijpelijkere manier te herstructureren. Het is gebaseerd op de vroegere overwegingen 1 en 
3.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het doel van dit amendement is om het voorstel van de Commissie op een logischere en 
begrijpelijkere manier te herstructureren. Zie amendement 2.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op 28 maart 2011 heeft de Commissie 
het witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
vastgesteld. Het doel van dit witboek is de 
broeikasgasemissies van de vervoerssector 
met minstens 60% te doen dalen tegen 
2050, in vergelijking met 1990. Wat 
infrastructuur betreft, streeft het witboek 
ernaar tegen 2030 in de hele EU een 
volledig functioneel en gebiedsdekkend 
multimodaal TEN-T-kernnetwerk tot stand 
te brengen. Het witboek heeft ook tot doel 

(7) Op 28 maart 2011 heeft de Commissie 
het witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
vastgesteld. Het doel van dit witboek is de 
broeikasgasemissies van de vervoerssector 
met minstens 60% te doen dalen tegen 
2050, in vergelijking met 1990. Wat 
infrastructuur betreft, streeft het witboek 
ernaar tegen 2030 in de hele EU een 
volledig functioneel, interoperabel en 
gebiedsdekkend multimodaal TEN-T-
kernnetwerk tot stand te brengen. Het 
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de prestaties van multimodale logistieke 
ketens te verbeteren, onder meer door een 
groter gebruik van energie-efficiëntere 
vervoerswijzen. Daarom zijn in het 
witboek de volgende relevante 
doelstellingen voor het TEN-T-beleid 
vastgesteld: tegen 2030 moet 30% van het 
vrachtvervoer over de weg over een 
afstand van meer dan 300 km verschuiven 
naar andere vervoerswijzen, en tegen 2050 
meer dan 50%; de lengte van het bestaande 
hogesnelheidsspoornet moet 
verdrievoudigen tegen2030 en tegen 2050 
moet het grootste gedeelte van het 
passagiersvervoer over middellange 
afstanden over het spoor verlopen; tegen 
2050 moeten alle luchthavens uit het 
kernnetwerk verbonden zijn met het 
spoornet, en alle zeehavens met het 
netwerk voor vrachtvervoer per spoor en, 
voor zover mogelijk, met de 
binnenwateren.

witboek heeft ook tot doel de prestaties van 
multimodale logistieke ketens te 
verbeteren, onder meer door een groter 
gebruik van energie-efficiëntere 
vervoerswijzen. Daarom zijn in het 
witboek de volgende relevante 
doelstellingen voor het TEN-T-beleid 
vastgesteld: tegen 2030 moet 30% van het 
vrachtvervoer over de weg over een 
afstand van meer dan 300 km verschuiven 
naar andere vervoerswijzen, en tegen 2050 
meer dan 50%; de lengte van het bestaande 
hogesnelheidsspoornet moet 
verdrievoudigen tegen2030 en tegen 2050 
moet het grootste gedeelte van het 
passagiersvervoer over middellange 
afstanden over het spoor verlopen; tegen 
2050 moeten alle luchthavens uit het 
kernnetwerk verbonden zijn met het 
spoornet, en alle zeehavens met het 
netwerk voor vrachtvervoer per spoor en, 
voor zover mogelijk, met de 
binnenwateren.

Or. fr

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

middelen en mechanismen die op EU-
niveau beschikbaar zijn.

Or. fr

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Dit amendement benadrukt dat het belangrijk is om de EU-steun te richten op projecten die 
een echte toegevoegde waarde kunnen bieden. De rapporteurs hebben de weggelaten alinea 
ingevoegd als een nieuwe overweging (zie amendement 19).
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Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Uit de ervaring met het huidige 
financiële kader is gebleken dat veel 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds geconfronteerd worden met 
grote hinderpalen om complexe 
grensoverschrijdende projecten voor 
vervoersinfrastructuur met een hoge 
toegevoegde waarde voor de EU tijdig uit 
te voeren. Om de oplevering van 
vervoersprojecten, met name 
grensoverschrijdende projecten met een 
hoge toegevoegde waarde voor de Unie, te 
verbeteren, moet een deel van de kredieten 
uit het Cohesiefonds (10 miljard euro) 
worden overgedragen om in het kader van 
de Connecting Europe Facility 
vervoersprojecten te financieren die deel 
uitmaken van het kernnetwerk in de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds. De Commissie moet door 
middel van technische bijstand de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds aansporen om een geschikte 
reeks projecten te plannen teneinde de 
grootst mogelijk prioriteit te geven aan de 
nationale toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds. Er moet bijzondere 
aandacht worden gegeven aan de 
problemen die bepaalde lidstaten zouden 
kunnen ondervinden bij de technische 
uitvoering van het project, alsmede aan 
een evenwichtige geografische verdeling 
van de verschillende projecten.

Or. fr

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 28



PR\909973NL.doc 11/72 PE491.110

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

"Europeana" valt onder het soort openbare dienst waaraan financiële steun wordt verleend in 
het kader van deze verordening, en wel met een medefinancieringspercentage van 100%.
Daarom moet daar in deze overweging naar worden verwezen.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De financiële instrumenten die in het 
kader van deze verordening ten uitvoer 
moeten worden gelegd, moeten de regels 

Schrappen
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weerspiegelen van Titel VIII van 
Verordening (EU) nr. XXX/2012 [het 
nieuwe Financieel Reglement] en het 
gedelegeerde besluit, en moeten in de lijn 
liggen van de beste praktijken op het 
gebied van financiële instrumenten.

Or. xm

Motivering

Het doel van dit amendement is om het voorstel van de Commissie op een logischere en 
begrijpelijkere manier te herstructureren. Zie amendement 18.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Het doel van dit amendement is om het voorstel van de Commissie op een logischere en 
begrijpelijkere manier te herstructureren. Zie amendement 13.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Hoewel een belangrijk deel van de 
investeringen voor de Europa 2020-
strategie door de markten en door 
regelgevende maatregelen kunnen worden 
gerealiseerd, vergt de 
financieringsuitdaging ook een 
tussenkomst van de overheden en EU-
steun, aan de hand van subsidies en 
innovatieve financiële instrumenten.

Or. fr

Motivering

Het doel van dit amendement is om het voorstel van de Commissie op een logischere en 
begrijpelijkere manier te herstructureren. Zie amendement 14.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Om het gebruik van de EU-
middelen in de vorm van subsidies te 
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optimaliseren, moeten deze worden 
gereserveerd voor projecten die niet of 
nauwelijks inkomsten genereren.

Or. fr

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 34 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Motivering

Het doel van dit amendement is om het voorstel van de Commissie op een logischere en 
begrijpelijkere manier te herstructureren. Zie amendement 10.
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Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Financiële instrumenten moeten 
worden gebruikt om tegemoet te komen 
aan specifieke marktbehoeften, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de Connecting Europe Facility, en 
mogen particuliere investeerders niet 
verdringen. De Commissie moet de 
financiële instrumenten vooraf 
beoordelen, alvorens te beslissen of ze 
deze zal gebruiken, om na te gaan of er 
sprake is van een niet-optimale 
investeringssituatie en om ervoor te 
zorgen dat het instrument geen 
marktverstoring veroorzaakt. Bovendien 
moeten projecten die met een innovatief 
financieel instrument worden 
gefinancierd een Europese toegevoegde 
waarde bieden, voldoen aan de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, een hefboomeffect hebben op de 
Europese begroting,elke 
concurrentievervalsing voorkomen;
tevens moet de levensvatbaarheid 
berusten op de inkomsten.

Or. fr

Motivering

Het doel van dit amendement is om het voorstel van de Commissie op een logischere en 
begrijpelijkere manier te herstructureren. Zie amendement 11.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) In de Europa 2020-strategie heeft de 
Commissie zich ertoe verbonden EU-
financieringsinstrumenten in te zetten als 

Schrappen
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onderdeel van een consequente 
financieringsstrategie waarin EU-geld en 
nationale publieke en particuliere 
middelen voor infrastructuur worden 
gebundeld. De redenering hierachter is 
dat in veel gevallen suboptimale 
investeringssituaties en tekortkomingen 
van de markt efficiënter kunnen worden 
aangepakt met financiële instrumenten 
dan met subsidies.

Or. fr

Motivering

Het doel van dit amendement is om het voorstel van de Commissie op een logischere en 
begrijpelijkere manier te herstructureren. Zie amendement 14.

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Er wordt in 2012 en 2013 een proeffase gestart voor obligaties die zijn bedoeld voor de 
financiering van projecten (projectobligaties). Het gaat er om aan de financieringsbehoeften 
op korte termijn te voldoen en tegelijkertijd het instrument te verfijnen met het oog op de 
invoering ervan in het kader van de Connecting Europe Facility. Het lijkt daarom juist 
hiernaar te verwijzen, aangezien met deze proeffase meer Europese ervaring wordt verkregen 
op het gebied van financiële instrumenten voor infrastructuur.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) De financiële instrumenten die in 
het kader van deze verordening ten 
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uitvoer moeten worden gelegd, moeten de 
regels weerspiegelen van Titel VIII van 
Verordening (EU) nr. XXX/2012 [het 
nieuwe Financieel Reglement] en het 
gedelegeerde besluit, en moeten in de lijn 
liggen van de beste praktijken op het 
gebied van financiële instrumenten1.
__________________
1COM(2011) xxx, "Een kader voor de 
volgende generatie financiële 
instrumenten".

Or. fr

Motivering

Het doel van dit amendement is om het voorstel van de Commissie op een logischere en 
begrijpelijkere manier te herstructureren. Zie amendement 9.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Vanwege de beperkte 
beschikbaarheid van middelen op EU-
niveau is het nodig zich te richten op de 
projecten met de hoogste Europese 
toegevoegde waarde, teneinde het 
gewenste effect te bereiken. In de 
vervoerssector moet de EU-steun daarom 
naar het kernnetwerk gaan (met name de 
corridors van het kernnetwerk) en naar de 
projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van 
verkeersbeheersystemen. In de 
energiesector moet de financiële steun 
worden gericht op de voltooiing van de 
interne energiemarkt, waarbij 
voorzieningszekerheid wordt 
gegarandeerd en particuliere 
investeringen worden aangetrokken. In de 
telecommunicatiesector moet de 
financiële steun hoofdzakelijk worden 
gericht op projecten die de vraag naar 
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breedband genereren, met inbegrip van de 
opzet van een Europese digitale 
diensteninfrastructuur, hetgeen 
vervolgens moet leiden tot het stimuleren 
van de investeringen in de uitrol van het 
breedbandnetwerk.

Or. fr

Motivering

Zie amendement 6 met betrekking tot overweging 11. De concentratie van de steun voor 
projecten met een grote toegevoegde waarde moet betrekking hebben op drie sectoren.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 42 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 ter) In de energiesector wordt een 
groot deel van de begroting toegekend in 
de vorm van financiële instrumenten. In 
de telecommunicatiesector moeten 
projecten van gemeenschappelijk belang 
in aanmerking komen voor financiële 
steun van de Unie in de vorm van 
subsidies voor generische diensten en 
horizontale prioriteiten, waaronder 
programmaondersteunende acties, en in 
de vorm van subsidies en aanbestedingen 
voor platforms voor kerndiensten. Acties 
op het gebied van de uitrol van 
breedband, waaronder acties die de vraag 
naar breedband genereren, moeten in 
aanmerking komen voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van financiële 
instrumenten.

Or. en

Motivering

Met het oog op het specifieke karakter van de energie- en telecommunicatiesector, het 
voorkomen van marktverstoringen en het hoogste kostenefficiënte gebruik van EU-middelen 
met de grootste hefboomwerking, moet financiële steun voor een groot deel via financiële 
instrumenten worden verleend.
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Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp Onderwerp en werkingssfeer

Or. fr

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij deze verordening wordt de Connecting 
Europe Facility opgericht en worden de 
voorwaarden, methoden en procedures 
voor het verstrekken van financiële steun 
van de EU aan trans-Europese netwerken 
vastgelegd, evenals de middelen die ter 
beschikking worden gesteld in het kader 
van het meerjarig financieel kader 2014-
2020 en de middelen ten behoeve van het 
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beheer, teneinde projecten van 
gemeenschappelijk belang te ondersteunen 
op het gebied van vervoer, energie en 
telecommunicatie-infrastructuur.

Or. fr

Motivering

Het is passend de werkingssfeer van deze verordening duidelijk te omschrijven en de link met 
het meerjarig financieel kader 2014-2020 expliciet te vermelden, evenals de rol die deze 
verordening speelt bij het vaststellen van de begroting voor trans–Europese netwerken op het 
gebied van vervoer, energie en ICT.

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 –punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "buurland": een land dat onder 
het Europees nabuurschapsbeleid valt, 
met inbegrip van het 
strategischepartnerschap, het 
uitbreidingsbeleid, de Europese 
Economische Ruimte of de Europese 
Vrijhandelsassociatie;

Or. fr

Motivering

Om de juridische duidelijkheid van de tekst te verbeteren, is het nodig deze begrippen te 
definiëren en ze in lijn te brengen met de TEN-V-richtsnoeren.

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) "derde land": elk buurland en alle 
andere landen waarmee de Unie kan 
samenwerken om de door deze 
verordening nagestreefde doelstellingen te 
verwezenlijken;
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Or. fr

Motivering

Om de juridische duidelijkheid van de tekst te verbeteren, is het nodig deze begrippen te 
definiëren en ze in lijn te brengen met de TEN-V-richtsnoeren.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "studies": activiteiten die nodig zijn ter 
voorbereiding van de uitvoering van 
projecten, zoals voorbereidende studies, 
haalbaarheidsstudies, evaluatie- en 
validatiestudies, ook in de vorm van 
software, en andere technische 
ondersteuningsmaatregelen, met inbegrip 
van aan de werkzaamheden voorafgaande 
activiteiten die nodig zijn om een project te 
definiëren en te ontwikkelen en de 
besluiten te nemen inzake de financiering 
ervan, zoals verkenningen ter plaatse en de 
voorbereiding van het financieringspakket;

(4) "studies": activiteiten die nodig zijn ter 
voorbereiding van de uitvoering van 
projecten, zoals voorbereidende studies, 
het in kaart brengen, haalbaarheidsstudies, 
evaluatie- en validatiestudies, ook in de 
vorm van software, en andere technische 
ondersteuningsmaatregelen, met inbegrip 
van aan de werkzaamheden voorafgaande 
activiteiten die nodig zijn om een project te 
definiëren en te ontwikkelen en de 
besluiten te nemen inzake de financiering 
ervan, zoals verkenningen ter plaatse en de 
voorbereiding van het financieringspakket;

Or. en

Motivering

Het in kaart brengen van met name breedband moet worden opgenomen in de definitie van 
"studies" die worden gefinancierd door middel van subsidies.

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "acties ter ondersteuning van het 
programma": begeleidende maatregelen die 
nodig zijn voor de uitvoering van de 
Connecting Europe Facility en specifieke 
richtsnoeren voor individuele sectoren, 
zoals diensten (met name technische
bijstand), activiteiten met betrekking tot de 

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

het gebied van financiële 
instrumentering), activiteiten met 
betrekking tot de voorbereiding, 
haalbaarheid, coördinatie, monitoring, 
controle, audit en evaluatie, die vereist zijn 
voor het vergemakkelijken van de 
voorbereiding van projecten van 
gemeenschappelijk belang, met name in 
de cohesielanden, met het oog op het 
verkrijgen van financiering krachtens 
deze verordening of op de financiële 
markt, of rechtstreeks voor het beheer van 
de Facility en de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan, en met name studies, 
vergaderingen, informatie, het in kaart 
brengen van infrastructuur, verspreiding, 
bewustmaking, communicatie en 
gemeenschappelijke acties met betrekking 
tot de Facility, samen met alle andere door 
de Commissie gedane uitgaven voor 
technische en administratieve bijstand die 
vereist is voor het beheer van deze Facility 
of de specifieke richtsnoeren voor 
individuele sectoren;

Or. en

Motivering

Zie het amendement met betrekking tot artikel 5, lid 2. Teneinde een optimaal gebruik te 
garanderen van de begroting die door deze verordening is vastgesteld, moeten de acties ter 
ondersteuning van het programma opnieuw worden gedefinieerd en moet de rol van de 
Commissie expliciet worden vermeld.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "actie": elke activiteit die nodig is om 
een project van gemeenschappelijk belang 
uit te voeren en die financieel, technisch of
in de loop van de tijd onafhankelijk is;

(6) "actie": elke activiteit die nodig is om 
een project van gemeenschappelijk belang 
uit te voeren en die financieel en technisch 
identificeerbaar en in de loop van de tijd 
afgebakend is;

Or. fr
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Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "uitvoeringsorgaan": een publieke of 
particuliere onderneming of orgaan dat 
door een begunstigde, een lidstaat of 
internationale organisatie, is aangewezen 
om de actie ten uitvoer te leggen. De 
begunstigde beslist op eigen 
verantwoordelijkheid en, als voor de 
aanwijzing een aanbestedingscontract moet 
worden gegund, overeenkomstig de 
toepasselijke regels inzake openbare 
aanbestedingen over deze aanwijzing;

(9) "uitvoeringsorgaan": een publieke of 
particuliere onderneming of orgaan dat 
door een begunstigde, een lidstaat of 
internationale organisatie, is aangewezen 
om de actie ten uitvoer te leggen. De 
begunstigde beslist op eigen 
verantwoordelijkheid en, als voor de 
aanwijzing een aanbestedingscontract moet 
worden gegund, overeenkomstig de 
toepasselijke EU-regels inzake openbare 
aanbestedingen over deze aanwijzing;

Or. fr

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 –punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) "uitgebreid netwerk": de 
vervoersinfrastructuur die geïdentificeerd 
is in hoofdstuk III van Verordening (EU) 
nr. XXXX/2012 [TEN-T-richtsnoeren];

Or. fr

Motivering

Om de juridische duidelijkheid van de tekst te verbeteren, is het nodig deze begrippen te 
definiëren en ze in lijn te brengen met de TEN-V-richtsnoeren.

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Congestieproblemen die ontstaan door knelpunten zijn niet beperkt tot het spoorvervoer noch 
tot fysieke hinderpalen. Bovendien kunnen deze problemen niet alleen worden opgelost door 
de aanleg van nieuwe infrastructuur. Ook is een duidelijke verbetering van de bestaande 
infrastructuur nodig. De definitie moet daarom zodanig worden uitgebreid dat dit criterium 
leidt tot aanvullende financiering uit hoofde van deze verordening.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) "synergieën tussen de sectoren":
het bestaan van vergelijkbare en elkaar 
aanvullende belangen en doelstellingen 
tussen acties die worden uitgevoerd in ten 
minste twee van de drie in deze 
verordening genoemde sectoren (vervoer, 
energie en telecommunicatie), en die 
dankzij de samenvoeging van financiële, 
technische en/of personele middelen 
leiden tot een optimalisatie van de kosten 
en/of de resultaten;

Or. fr
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Motivering

Een van de belangrijkste innovaties van de Connecting Europe Facility is de vaststelling van 
een gemeenschappelijk financieringsinstrument voor drie sectoren, te weten vervoer, energie 
en telecommunicatie, die momenteel op uitlopende wijzen worden gefinancierd. De reden van 
deze samenvoeging is dat moet worden geprofiteerd van de bestaande synergieën tussen deze 
sectoren. Deze synergieën moeten meer worden benut en beter worden gedefinieerd, 
aangezien ze essentieel zijn voor een begrip van de CEF.

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) bijdragen tot slimme, duurzame en 
inclusieve groei, overeenkomstig de 
Europa 2020-strategie, door moderne en 
hoogperformante netwerken te 
ontwikkelen, hetgeen voordelen voor de 
hele Unie oplevert in termen van 
concurrentiekracht op de wereldmarkt en 
economische, sociale en territoriale cohesie 
op de interne markt en een klimaat schept 
dat gunstiger is voor particuliere en 
publieke investeringen via een combinatie 
van financiële instrumenten en directe 
steun van de Unie. De verwezenlijking van 
dit doel wordt gemeten aan de hand van het 
volume aan publieke en particuliere 
investeringen in projecten van algemeen 
belang.

Or. fr

Motivering

De benutting van de synergieën tussen de sectoren moet een aparte algemene doelstelling 
worden (zie amendementen 32 en 35).
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Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) verhogen van de doeltreffendheid 
van de middelen die in het kader van deze 
verordening worden ingezet. De 
verwezenlijking van deze doelstelling zal 
worden gemeten aan de hand van de 
schaalvoordelen die de Commissie heeft 
gerealiseerd op financieel, technisch en 
personeel niveau bij het beheer van het
mechanisme en, in voorkomend geval, op 
grond van het aantal projecten dat is 
uitgevoerd door de synergieën tussen de 
sectoren te benutten.

Or. fr

Motivering

De benutting van de synergieën tussen de vervoers-, energie- en ICT-sector vormt de basis 
voor de opstelling van deze verordening. Het idee daarbij is om een optimaal gebruik van de 
EU-begroting te bevorderen. Het is daarom noodzakelijk dit idee op te nemen in de algemene 
doelstellingen van deze verordening.
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Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn, gemeten aan de 
hand van de lengte van het spoorweg – en 
binnenvaartnet dat krachtens deze 
verordening in de EU-27 wordt aangelegd 
of verbeterd;

Or. fr

Motivering

De binnenvaart zal net als het spoorvervoer deel hebben aan de duurzaamheid en de 
efficiëntie van het vervoer op lange termijn.

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de integratie en interconnectie van 
vervoerwijzen optimaliseren en de 
interoperabiliteit van vervoersdiensten 

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

wordt gemeten aan de hand van het aantal 
binnenhavens, zeehavens en luchthavens 
die verbonden zijn met het 
spoorwegnetwerk, en het aantal 
gecreëerde multimodale logistieke 
platforms en snelwegen op zee;

Or. fr

Motivering

Interoperabiliteit is onontbeerlijk voor de goede werking van de interne markt. Het is daarom 
passend hiervoor een aparte sectorspecifieke doelstelling te definiëren. (Zie amendement 39).

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) de interoperabiliteit en veiligheid 
van vervoerwijzen optimaliseren, te meten 
aan de hand van het aantal kilometer dat 
is uitgerust met intelligente 
vervoerssystemen (ERTMS, RIS en ITS in 
het wegvervoer ), het aantal lijnkilometers 
dat is aangepast aan de Europese 
standaard voor de nominale breedte en de 
mate van ontwikkeling van de SESAR-
systemen en het VTMIS).

Or. fr

Motivering

Interoperabiliteit is onontbeerlijk voor de goede werking van de interne markt. Het is daarom 
passend hiervoor een volledige doelstelling per sector te definiëren. Hetzelfde geldt voor de 
veiligheid van de vervoerswijzen, wanneer wij de doelstellingen van het Witboek inzake het 
vervoersbeleid willen halen.

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Projecten voor het genereren van vraag moeten de uitrol van breedband aanjagen. Er moet 
prioriteit worden gegeven aan de opzet van een Europese digitale diensteninfrastructuur;
trans-Europese hogesnelheidsverbindingen die de ruggengraat vormen voor 
overheidsinstanties; levering van grensoverschrijdende e-overheidsdiensten; het toegankelijk 
maken van overheidsinformatie, waaronder digitale informatiebronnen van het Europees 
erfgoed, ‘data.eu’ en meertalige bronnen; veiligheid en beveiliging en slimme 
energiediensten. De vraag zou vervolgens de investeringen in de uitrol van 
breedbandnetwerken die met financiële instrumenten worden gefinancierd moeten stimuleren.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid is opgenomen onder amendement 40.

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De investeringsbehoeften voor de trans-
Europese netwerken in de vervoers-, 
energie- en telecommunicatiesector 
worden tot aan 2020 geschat op 
970 000 000 000 euro. De financiële 
middelen voor de uitvoering van de 
Connecting Europe Facility over de 
periode 2014-2020 bedragen 
[50 000 000 000]1 euro. Dit bedrag wordt 
als volgt verdeeld over de in artikel 3 
vermelde sectoren:

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

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

(b) energie: 9 121 000 000 euro; (b) energie: [9 121 000 000] euro;
(c) telecommunicatie: 9 185 000 000 euro. (c) telecommunicatie:
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[9 185 000 000] euro.
__________________ __________________
1 Alle cijfers in constante prijzen voor 
2011. Zie het financieel memorandum voor 
de overeenkomstige bedragen, in huidige 
prijzen.

1 In afwachting van een akkoord over het 
meerjarig financieel kader 2014-2020.
Alle cijfers in constante prijzen voor 2011.
Zie het financieel memorandum voor de 
overeenkomstige bedragen, in huidige 
prijzen.

Or. xm

Motivering

Het MFK moet zijn gericht op duurzame groei. Gerichte investeringen in de vervoers-, 
energie- en telecommunicatie-infrastructuur van de EU zijn essentieel voor het stimuleren van 
groei en werkgelegenheid. Ze zijn van strategisch belang voor het overwinnen van de huidige 
economische crisis. Welke financiële bedragen er voor de CEF zullen worden vastgelegd is 
afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen over het MFK. De door de Commissie 
voorgestelde bedragen zijn het absolute minimum. Om het hefboomeffect op het gebied van 
vervoer op gang te brengen is idealiter een bedrag van ten minste 10% van de geschatte 
benodigde middelen nodig (500 miljard euro voor het TEN-V tot aan 2020).

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De financiële middelen van de 
Connecting Europe Facility hebben
betrekking op uitgaven op het gebied van:
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(a) acties ter ondersteuning van projecten 
van gemeenschappelijk belang zoals 
gedefinieerd in artikel 7 van deze 
verordening;
(b) acties ter ondersteuning van het 
programma zoals gedefinieerd in artikel 
2, punt 5 van deze verordening, ter hoogte 
van 1,5%;

De financiële middelen kunnen ook de 
uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand dekken die nodig 
zijn voor de overgang tussen het 
programma en de maatregelen die zijn 
vastgesteld in het kader van Verordening 
(EG) nr. 680/2007. Zo nodig kunnen ook 
na 2020 kredieten in de begroting worden 
opgenomen om soortgelijke uitgaven te 
dekken, om het beheer mogelijk te maken 
van acties die op 31 december 2020 nog 
niet zijn voltooid.

(c) uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand die nodig zijn voor 
de overgang tussen het programma en de 
maatregelen die zijn vastgesteld in het 
kader van Verordening (EG) nr. 680/2007.

Or. fr

Motivering

Het doel van dit amendement is om de tekst op een logischere en begrijpelijkere manier te 
herstructureren. Met betrekking tot de nieuw ingevoegde letter b): ten behoeve van een 
grotere duidelijkheid omtrent deze verordening, moet worden verwezen naar de definitie van 
de acties ter ondersteuning van het programma zoals opgenomen in artikel 2, punt 5 van deze 
verordening, in plaats van ze hier opnieuw te definiëren. Bovendien moet er een minimumdeel 
van de begroting die aan deze verordening is toegekend, bestemd worden voor de acties ter 
ondersteuning van het programma. Het gaat er dan met name om dat de Commissie over 
voldoende middelen beschikt om technische bijstand te kunnen verlenen aan de 
cohesielanden.

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na de in artikel 26, lid 1, vermelde 
tussentijdse evaluatie kan de Commissie 
kredieten van de in lid 1 vastgestelde 
toewijzing overdragen tussen de sectoren, 
met uitzondering van de 

3. Na de in artikel 26, lid 1, vermelde 
tussentijdse evaluatie is de Commissie 
overeenkomstig artikel 25 bevoegd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen
om kredieten van de in lid 1 vastgestelde 
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10 000 000 000 euro die uit het 
Cohesiefonds zijn overgedragen om 
projecten in de vervoerssector te 
financieren in landen die in aanmerking 
komen voor het Cohesiefonds.

toewijzing tussen de sectoren over te 
dragen, met uitzondering van de 
[10 000 000 000]1 euro die uit het 
Cohesiefonds zijn overgedragen om 
projecten in de vervoerssector te 
financieren in landen die in aanmerking 
komen voor het Cohesiefonds.
__________________
1 In afwachting van een akkoord over het 
meerjarig financieel kader 2014-2020.

Or. xm

Motivering
De procedure voor de overdracht van kredieten die tussentijds tussen de sectoren kan worden 
uitgevoerd moet zodanig worden omschreven dat zowel de flexibiliteit als de democratische 
controle door het Europees Parlement is gewaarborgd.

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De jaarlijkse kredieten worden door 
het Europees Parlement en de Raad 
toegestaan binnen de grenzen van het 
meerjarig financieel kader.

Or. fr

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In de werkprogramma's is 
vastgesteld welke vormen van subsidies, 
aanbestedingen en financiële 
instrumenten mogen worden gebruikt om 
de betreffende acties te financieren.

Or. en
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Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De uitrol van breedband wordt 
uitsluitend door middel van financiële 
instrumenten gefinancierd. Van het totale 
bedrag van de begroting voor de 
energiesector wordt 80%1 toegekend in de 
vorm van financiële instrumenten.
__________________
1 Dit percentage is gebaseerd op de door 
de Commissie voorgestelde cijfers

Or. en

Motivering
Met het oog op het specifieke karakter van beide sectoren, teneinde marktverstoringen te 
voorkomen en ten behoeve van het hoogste kostenefficiënte gebruik van EU-middelen met de 
grootste hefboomwerking, moet financiële steun op het gebied van energie hoofdzakelijk – en 
op het gebied van de uitrol van breedband uitsluitend – via financiële instrumenten worden 
verleend.

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan de uitvoering van de 
Connecting Europe Facility gedeeltelijk 
toevertrouwen aan de organen die zijn 
vermeld in artikel 55, lid 1, onder (c), van 
Verordening (EU) nr. XXXX/2012 
[nieuwe Financieel Reglement].

2. De Commissie kan de uitvoering van de 
Connecting Europe Facility gedeeltelijk 
toevertrouwen aan de organen die zijn 
vermeld in artikel 55, lid 1, onder (a), en 
artikel 59 van Verordening (EU) nr. 
XXXX/2012 [nieuwe Financieel 
Reglement], met name aan het Uitvoerend 
Agentschap voor het TEN-V door het aan 
te passen aan de noodzaak van een 
optimaal en efficiënt beheer van de CEF 
voor de drie sectoren.

Or. fr
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Motivering

De gegeven verwijzing komt overheen met het oude financieel reglement. Om te zorgen voor 
samenhang met de overige verwijzingen in deze verordening naar het financieel reglement, 
verdient het de voorkeur naar het nieuwe financieel reglement te verwijzen. Bij het 
onderzoeken van de noodzaak om de uitvoering van het programma aan een uitvoerend 
agentschap toe te vertrouwen, moet de Commissie bovendien de ervaring in aanmerking 
nemen van het uitvoerend agentschap dat het huidige TEN-V-programma met succes heeft 
beheerd.

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) acties die zorgen voor de 
tenuitvoerlegging van het kernnetwerk 
overeenkomstig hoofdstuk III van 
Verordening (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-
T-richtsnoeren], inclusief de uitrol van 
nieuwe technologieën en innovaties 
overeenkomstig artikel 39 van 
Verordening (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-
T richtsnoeren];

(a) acties die overeenkomen met deel 1 
van de bijlage bij deze verordening

Or. fr

Motivering

Aangezien de beschikbare middelen beperkt zijn en het kernnetwerk tegen 2030 moet zijn 
verwezenlijkt, is het passend de financiële bijstand te beperken tot subsidies zoals opgenomen 
in bijlage 1 bij deze verordening.

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) acties ter ondersteuning van 
stedelijke knelpunten zoals gedefinieerd 
in artikel 36 van Verordening (EU) nr. 
XXXX/2012 [TEN-V-richtsnoeren];

Or. fr
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Motivering

De stedelijke knelpunten spelen een belangrijke rol bij de verwezenlijking van het 
kernnetwerk en deze moeten dan ook in aanmerking kunnen komen voor financiële bijstand in 
de vorm van subsidies uit hoofde van deze verordening.

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) acties om de geluidsoverlast van 
vrachtvervoer per spoor te verminderen 
door aanpassingen aan bestaand rollend 
materieel;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Aangezien de beschikbare middelen beperkt zijn, is het passend de financiële bijstand in de 
vorm van subsidies te beperken tot projecten die een reële Europese toegevoegde waarde 
bieden.

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties die betrekking hebben op vervoer 
op grensoverschrijdende gedeelten of een 
deel daarvan komen in aanmerking voor 
financiële bijstand van de Unie als tussen 
de betrokken lidstaten of tussen de 
betrokken lidstaten en derde landen een 
schriftelijke overeenkomst is gesloten voor 
de voltooiing van de grensoverschrijdende 
gedeelten. In uitzonderlijke gevallen, 
wanneer een project noodzakelijk is om 
aan te sluiten op het netwerk van een 
aangrenzende lidstaat of derde land, maar 
in feite de grens niet overschrijdt, mag de 
bovenvermelde schriftelijke overeenkomst 
achterwege worden gelaten.

Acties die betrekking hebben op vervoer 
op grensoverschrijdende gedeelten of een 
deel daarvan komen in aanmerking voor 
financiële bijstand van de Unie als tussen 
de betrokken lidstaten of tussen de 
betrokken lidstaten en derde landen een 
schriftelijke overeenkomst is gesloten voor 
de voltooiing van de grensoverschrijdende 
gedeelten.
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Or. fr

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financiering in de vorm van subsidies 
voor projecten met aanzienlijke, op 
gebruikers gebaseerde inkomstenbronnen, 
zijn hoofdzakelijk beschikbaar voor de 
voorbereiding van projecten, met name de 
beoordeling van PPP's.

Schrappen

Or. fr

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op het gebied van energie is in artikel 
15 van Verordening (EU) nr. XXXX/2012 
[richtsnoeren voor trans-Europese 
energie-infrastructuur] uiteengezet aan 
welke specifieke voorwaarden acties voor 
de tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk belang moeten voldoen
om in aanmerking te komen voor 
financiële steun van de Unie in de vorm 
van financiële instrumenten en subsidies 
uit hoofde van deze verordening.

3. Op het gebied van energie moeten acties 
voor de tenuitvoerlegging van projecten 
van gemeenschappelijk belang om in 
aanmerking te komen voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van financiële 
instrumenten en subsidies uit hoofde van 
deze verordening aan de volgende 
specifieke voorwaarden voldoen:

(a) projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen onder de categorieën 
zoals uiteengezet in punt 1 en 2 van 
Bijlage II bij Verordening (EU) Nr. 
xxxx/2012 [richtsnoeren voor de energie-
infrastructuur] komen in aanmerking 
voor financiële steun in de vorm van 
subsidies voor studies;
(b) projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen onder de categorieën 
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zoals uiteengezet in punt 1 en 2 van 
Bijlage II bij Verordening (EU) Nr. 
xxxx/2012 [richtsnoeren voor de energie-
infrastructuur], waarbij uit het 
ondernemingsplan en andere uitgevoerde 
evaluaties, met name door potentiële 
investeerders en crediteuren, blijkt dat 
deze commercieel levensvatbaar zijn maar 
net onder het renterisico vallen dat leidt 
tot een investeringsbeslissing, komen in 
aanmerking voor financiële steun van de 
Unie in de vorm van subsidies voor 
werken;
(c) projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen onder de categorieën 
zoals uiteengezet in punt 1 (a) tot en met 1 
(d) en punt 2 van Bijlage II bij 
Verordening (EU) Nr. xxxx/2012 
[richtsnoeren voor de energie-
infrastructuur] komen in aanmerking 
voor financiële steun van de Unie in de 
vorm van subsidies voor werken op 
voorwaarde dat ze voldoen aan elk van de 
volgende criteria;
(i) uit het ondernemingsplan en andere 
uitgevoerde evaluaties, met name door 
potentiële investeerders of crediteuren, 
blijkt dat het project commercieel niet 
levensvatbaar is. Bij het beoordelen van 
de commerciële levensvatbaarheid van het 
project wordt rekening gehouden met het 
besluit inzake de stimulansen en de 
rechtvaardiging daarvan zoals bedoeld in 
artikel 14, lid 3 van Verordening (EU) nr. 
xxxx/2012 [richtsnoeren voor de energie-
infrastructuur];
(ii) er is met betrekking tot het project een 
besluit betreffende de 
grensoverschrijdende kostentoewijzing 
vastgesteld overeenkomstig artikel 13 van 
Verordening (EU) nr. xxxx/2012 
[richtsnoeren voor de energie-
infrastructuur] of, bij projecten waarvoor 
een ontheffing overeenkomstig artikel 36 
van Richtlijn 2009/73/EG of artikel 17 
van Verordening (EG) nr. 714/2009 is 
verleend, hebben de bevoegde nationale 
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regelgevende instanties en het Agentschap 
een advies uitgebracht over de 
commerciële levensvatbaarheid van het 
project
(iii) uit de projectspecifieke kosten-
batenanalyse overeenkomstig artikel 13, 
van Verordening (EU) nr. xxxx/2012 
[richtsnoeren van de energie-
infrastructuur] blijkt duidelijk dat er 
sprake is van ten minste een van de 
volgende aanzienlijke positieve externe 
effecten:
- projecten die de verdere integratie van 
de interne energiemarkt en de 
interoperabiliteit van de 
grensoverschrijdende elektriciteits- en 
gasnetwerken bevorderen door de 
onderlinge koppeling van de netwerken 
van de lidstaten en door opheffing van de 
interne knelpunten, door vergroting van 
grensoverschrijdende 
transmissiecapaciteit in verhouding tot de 
geïnstalleerde capaciteit voor 
energieopwekking of door een verhoogde 
dekking van de vraag tussen lidstaten via 
bidirectionele gaspijpleidingen;
- projecten die de zekerheid van de 
energievoorziening en/ of de solidariteit 
vergroten door diversificatie van 
voorzieningsbronnen, tegenpartijen voor 
toelevering en toeleveringsroutes, 
vergroting van de opslagcapaciteit, 
voorkomen of verminderen van 
verstoringen, voorkomen van verspilling 
van hernieuwbare energie als gevolg van 
het ontbreken van grensoverschrijdende 
verbindingen of door het isolement van 
lidstaten op het gebied van energie te 
verminderen of te beëindigen door deze 
markten te koppelen aan meer 
gediversifieerde toeleveringsbronnen 
en/of de installatie van bidirectionele 
gaspijpleidingen;
- projecten die bijdragen aan de duurzame 
ontwikkeling en de bescherming van het 
milieu door te zorgen voor de transmissie 
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van hernieuwbare energie naar 
belangrijke verbruikscentra en 
opslagfaciliteiten;
(d) projecten van gemeenschappelijk 
belang die vallen onder de categorieën 
zoals uiteengezet in punt 1 (e) van bijlage 
II bij Verordening (EU) nr. xxxx/2012 
[richtsnoeren voor de energie-
infrastructuur] komen in aanmerking 
voor financiële steun in de vorm van 
subsidies voor werken indien deze 
overeenkomstig punt (i), onder (c), van dit 
artikel commercieel niet levensvatbaar 
zijn en indien kan worden aangetoond dat 
zij ten minste een van de in punt ( iii) 
onder (c) genoemde positieve effecten tot 
gevolg hebben

Or. en

Motivering

De verwijzing naar artikel 15 van de energierichtsnoeren voorkomt discussies over de 
selectiecriteria in de CEF. De inhoud van de CEF is gekoppeld aan de EU-financiering.
Aangezien nog niet bekend is wat het resultaat is van de onderhandelingen over het MFK 
inzake de CEF-begroting, moeten de prioriteiten in overeenstemming daarmee worden 
vastgesteld. Aangezien de Europese Commissie en de Raad de energierichtsnoeren eind 2012 
willen goedkeuren en de CEF en het MFK pas op zijn vroegst medio 2013 worden 
goedgekeurd, moet het Europees Parlement een bepaalde waarborg/bevoegdheid worden 
verleend om te kunnen bepalen welke projecten in aanmerking komen voor EU-financiering.
De rapporteurs willen graag een discussie voeren over wat de prioriteiten voor het Europees 
Parlement moeten zijn.

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op het gebied van telecommunicatie 
komen alle acties die bijdragen tot 
projecten van gemeenschappelijk belang 
en acties ter ondersteuning van het 
programma die zijn uiteengezet in de 
bijlage bij Verordening (EU) nr. 
XXXX/2012 [INFSO-richtsnoeren] in 
aanmerking voor financiële steun van de 

4. Op het gebied van telecommunicatie 
komen alleen acties die bijdragen tot 
projecten van gemeenschappelijk belang in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. XXXX/2012 [richtsnoeren voor 
telecommunicatie] in aanmerking voor 
financiële steun van de Unie in de vorm 
van subsidies voor generische diensten en
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Unie in de vorm van een subsidie en voor 
aanbestedings- en financiële 
instrumenten in het kader van deze 
verordening.

horizontale prioriteiten, waaronder 
programmaondersteunende acties, in de 
vorm van subsidies en aanbestedingen 
voor platforms van kerndiensten. Acties 
op het gebied van de uitrol van 
breedband, waaronder acties die de vraag 
naar breedband genereren, moeten in 
aanmerking komen voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van financiële 
instrumenten.

Or. en

Motivering

Met het oog op het specifieke karakter van de telecommunicatiesector, het voorkomen van 
marktverstoringen en het hoogste kostenefficiënte gebruik van EU-middelen met de grootste 
hefboomwerking, moet de financiële steun voor de uitrol van breedband uitsluitend via 
financiële instrumenten worden verleend.

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Acties voor de uitvoering van 
projecten van gemeenschappelijk belang 
die synergieën tussen ten minste twee van 
de in het CEF beoogde categorieën
(vervoer, energie en telecommunicatie) 
opleveren en die zijn opgenomen in deel 4 
van de bijlage komen in aanmerking voor 
financiële steun van de Unie in het kader 
van deze verordening.

Or. fr

Motivering

In het voorstel van de Commissie worden verschillende criteria gegeven waaraan iedere 
sector moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiële steun van de EU, waardoor 
het moeilijk wordt acties te steunen die in potentie synergieën opleveren. Om meer 
stimulansen te bieden voor projecten die synergieën opleveren tussen de vervoers-, 
telecommunicatie- en energiesector, wordt er een nieuwe categorie selectiecriteria ingevoerd 
evenals een nieuwe bijlage met een vooraf vastgestelde lijst van projecten.
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Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de werkprogramma's is vastgesteld 
welke vormen van subsidies mogen 
worden gebruikt om de betrokken acties te 
financieren.

In de in artikel 17 van deze verordening 
vastgestelde werkprogramma's is 
vastgesteld welke vormen van subsidies 
mogen worden gebruikt om de betrokken 
acties te financieren.

Or. fr

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als het nodig is om de doelstellingen 
van een bepaald project van 
gemeenschappelijk belang te 
verwezenlijken, mogen derde landen en de 
daar gevestigde entiteiten deelnemen aan 
acties die bijdragen tot de uitvoering van 
projecten van gemeenschappelijk belang.

4. Als het nodig is om de doelstellingen 
van een bepaald project van 
gemeenschappelijk belang te 
verwezenlijken dat naar behoren is 
gemotiveerd, mogen derde landen en de 
daar gevestigde entiteiten deelnemen aan 
acties die bijdragen tot de uitvoering van 
projecten van gemeenschappelijk belang, 
met name met betrekking tot de 
diversificatie van leveringsbronnen en 
voorzieningszekerheid in de energiesector.

Or. en

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ze krijgen geen financiering uit hoofde van 
deze verordening, behalve als dit 

Ze krijgen geen financiering in de vorm 
van subsidies uit hoofde van deze 



PE491.110 44/72 PR\909973NL.doc

NL

onontbeerlijk is om de doelstellingen van 
een bepaald project van gemeenschappelijk 
belang te verwezenlijken.

verordening, behalve als dit onontbeerlijk 
is om de doelstellingen van een bepaald 
project van gemeenschappelijk belang te 
verwezenlijken en nadat is gebleken dat 
het niet mogelijk is om de actie via andere 
financieringsvormen zoals voorzien in de 
CEF of via andere EU-programma's te 
ondersteunen.

Or. fr

Motivering

Aangezien de beschikbare middelen beperkt zijn, is het passend een maximum te stellen aan 
de financiële bijstand in de vorm van subsidies voor projecten die in de Unie worden 
uitgevoerd.

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als dit nodig is om de relevante acties die 
bijdragen tot projecten van 
gemeenschappelijk belang in derde 
landen, overeenkomstig Verordeningen 
(EU) nr. XXX/2012 [TEN-T-
richtsnoeren], (EU) nr. XXX/2012 
[richtsnoeren voor trans-Europese 
energie-infrastructuur] en (EU) nr. 
XXX/2012 [INFSO-richtsnoeren] 
effectiever ten uitvoer te leggen, mag de 
financiële steun uit hoofde van deze 
verordening worden gecombineerd met 
financiële steun uit hoofde van andere 
relevante EU-verordeningen. In dat geval 
kan de Commissie via een 
uitvoeringsbesluit één reeks regels 
vaststellen die bij de tenuitvoerlegging 
moeten worden toegepast.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze bepaling gaat in tegen de in de verdragen vastgestelde regel volgens welke er geen twee 
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soorten Europese subsidies voor eenzelfde project mogen worden samengevoegd.

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De meerjarige en jaarlijkse 
werkprogramma's bevatten aanvullende 
specifieke regels voor het indienen van 
voorstellen.

6. De meerjarige en jaarlijkse 
werkprogramma's, zoals vastgesteld in 
artikel 17 van deze verordening, bevatten 
aanvullende specifieke regels voor het 
indienen van voorstellen.

Or. fr

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 10, lid 2, letter b), punt i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) spoorwegen en binnenwateren: de 
financiële steun van de Unie bedraagt 
hoogstens 20% van de in aanmerking 
komende uitgaven; dit percentage kan 
worden opgetrokken tot 30% voor werken 
die leiden tot het wegwerken van 
knelpunten; dit percentage kan worden 
opgetrokken tot 40% voor werken die 
betrekking hebben op grensoverschrijdende 
gedeelten;

(i) spoorwegen en binnenwateren: de 
financiële steun van de Unie bedraagt 
hoogstens 20% van de in aanmerking 
komende uitgaven; dit percentage kan 
worden opgetrokken tot 30% voor werken 
die leiden tot het wegwerken van 
knelpunten; dit percentage kan worden 
opgetrokken tot 40% voor werken die 
betrekking hebben op grensoverschrijdende 
gedeelten en voor acties ter verbetering 
van de interoperabiliteit van het 
spoorwegnet;

Or. en

Motivering

Interoperabiliteit is onontbeerlijk voor de goede werking van de interne markt, met name in 
het spoorvervoer. Daarom moet er een medefinancieringspercentage worden vastgesteld voor 
acties die de interoperabiliteit bevorderen.
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Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(ii) verbindingen over land met havens en 
luchthavens, en de ontwikkeling van 
zeehavens, binnenhavens en multimodale 
platforms: de financiële steun van de Unie 
bedraagt hoogstens 20% van de in 
aanmerking komende uitgaven.

Or. fr

Motivering

Aangezien de beschikbare middelen beperkt zijn, is het passend de financiële bijstand in de 
vorm van subsidies te beperken tot projecten die een echte Europese toegevoegde waarde 
bieden.

Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) verbetering van de 
toegankelijkheid van de 
vervoersinfrastructuur voor personen met 
beperkte mobiliteit: de financiële steun 
van de Unie bedraagt hoogstens 10 %.

Or. fr

Motivering

Om te kunnen voldoen aan de doelstelling van inclusieve groei zoals opgenomen in artikel 3, 
onder a) van deze verordening, moeten acties ter verbetering van de toegankelijkheid van 
personen met beperkte mobiliteit tot de vervoersinfrastructuur worden bevorderd.

Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter c – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) voor het European Rail Traffic 
Management System (ERTMS): de 
financiële steun van de Unie bedraagt 
hoogstens 50% van de in aanmerking 
komende uitgaven;

(i) voor het European Rail Traffic 
Management System (ERTMS), met 
inbegrip van zowel de grond- als de 
boorduitrusting, de RIS-diensten (River 
Information Services) en het monitoring-
en informatiesysteem voor de 
zeescheepvaart (VTMIS): de financiële 
steun van de Unie bedraagt hoogstens 50% 
van de in aanmerking komende uitgaven;

Or. fr

Motivering

De intelligente vervoerssystemen spelen een essentiële rol bij de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen die in deze verordening zijn vastgesteld. Ze moeten daarom meer 
worden benut, met name in de binnenvaart en de zeescheepvaart.

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) verkeersbeheersystemen, 
vrachtvervoersdiensten, veilige 
parkeerplaatsen op het kernwegennet, en
acties ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van maritieme snelwegen: de 
financiële steun van de Unie bedraagt 
hoogstens 20% van de in aanmerking 
komende uitgaven.

(ii) wegverkeersbeheersystemen (ITS), 
vrachtvervoersdiensten, veilige 
parkeerplaatsen op het kernwegennet, 
acties ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van maritieme snelwegen en 
de installatie van de grondcomponenten 
van SESAR: de financiële steun van de 
Unie bedraagt hoogstens 20% van de in 
aanmerking komende uitgaven.

Or. fr

Motivering

Er zullen vanuit de markt voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld voor 
de boordsystemen die betrekking hebben op de uitvoering van het SESAR-project. Daarom 
moet de financiële steun met publieke middelen worden beperkt tot de gronduitrusting.
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Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de financiële steun van de Unie 
bedraagt hoogstens 50% van de in 
aanmerking komende uitgaven voor studies 
en/of werkzaamheden;

(a) de financiële steun van de Unie 
bedraagt hoogstens 50% van de in 
aanmerking komende uitgaven voor studies 
en 30% van de in aanmerking komende 
uitgaven voor werkzaamheden;

Or. en

Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 –letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) het medefinancieringspercentage kan 
worden verhoogd tot maximum 60% voor 
acties die gebaseerd zijn op de in artikel 7, 
lid 3, onder (c) en (d) vermelde bewijzen, 
die zorgen voor een hoge mate van 
regionale of EU-wijde 
voorzieningszekerheid, die de solidariteit 
in de Unie versterken en die bijdragen tot 
duurzame ontwikkeling en de 
bescherming van het milieu.

Or. en

Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) acties op het gebied van 
breedbandnetwerken: de financiële steun 
van de Unie bedraagt hoogstens 50% van 
de in aanmerking komende uitgaven;

Schrappen
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Or. en

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bovenvermelde
medefinancieringspercentage kunnen 
worden opgetrokken met 10% voor acties
die sectoroverschrijdende synergieën 
hebben, die de doelstellingen inzake de 
bestrijding van de klimaatverandering 
helpen verwezenlijken, die de 
klimaatbestendigheid verbeteren of de 
broeikasgasemissies terugdringen. Deze 
verhoging geldt niet voor de in artikel 11 
vermelde medefinancieringspercentages.

5. De medefinancieringspercentages
kunnen worden opgetrokken met 10% ten 
opzichte van de percentages die zijn 
vastgesteld in lid 1 tot en met 4 voor de 
volgende acties:

a) acties die synergieën opleveren tussen 
ten minste twee van de in het CEF 
beoogde categorieën (vervoer, energie en 
telecommunicatie). Het bedrag van de 
financiële steun van de Unie vloeit voort 
uit de toewijzingen in de in artikel 5, lid 1, 
vermelde sectoren naar rato van het 
aandeel dat elke sector in de actie heeft.
b) acties die de doelstellingen inzake de 
bestrijding van klimaatverandering helpen 
verwezenlijken, door de 
klimaatbestendigheid te verbeteren of de 
broeikasgasemissies terug te dringen.
Deze verhoging geldt niet voor de in artikel 
11 vermelde 
medefinancieringspercentages.

De Commissie heeft in de in artikel 17 
genoemde meerjarenprogramma's en 
jaarprogramma's de criteria voorgesteld 
die gelden voor de toekenning van de in 
dit artikel vastgestelde 
medefinancieringspercentages.

Or. fr
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Motivering

Het doel van dit amendement is om duidelijkheid te geven over de criteria die gelden voor de 
toekenning van de aanvullende 10% medefinanciering voor acties op het gebied van 
klimaatverandering en synergieën. Ook wordt duidelijk gemaakt dat de financiële steun voor 
synergieën afkomstig is van de financiële toewijzingen van iedere betrokken sector om te 
zorgen voor een eerlijke sectoroverschrijdende verdeling van de financiële middelen.

Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De hoeveelheid financiële steun die 
wordt toegekend aan de geselecteerde 
acties wordt gemoduleerd op basis van een 
kostenbatenanalyse van elk project, de 
beschikbaarheid van begrotingsmiddelen 
en de noodzaak om de hefboomwerking 
van de EU-financiering te maximaliseren.

6. De hoeveelheid financiële steun die 
wordt toegekend aan de geselecteerde 
acties kan worden gemoduleerd op basis 
van een kostenbatenanalyse van elk 
project, de beschikbaarheid van 
begrotingsmiddelen en de noodzaak om de 
hefboomwerking van de EU-financiering te 
maximaliseren.

Or. fr

Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De regels die uit hoofde van deze 
verordening voor de vervoerssector gelden, 
zijn van toepassing op deze specifieke 
oproepen. Wanneer dergelijke oproepen 
worden gedaan, wordt de grootst mogelijke 
prioriteit gegeven aan projecten die de 
nationale toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds in acht nemen. Er wordt 
bijzondere aandacht gegeven aan de 
problemen die bepaalde lidstaten zouden 
kunnen ondervinden met betrekking tot de 
technische uitvoering van het project, 
alsmede aan een evenwichtige 
geografische verdeling van de 
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verschillende projecten.

Or. fr

Motivering

Door de toekenning van een bedrag van tien miljard euro uit het Cohesiefonds aan projecten 
die in het kader van de CEF worden uitgevoerd, worden de betreffende landen in staat gesteld 
om volledig deel te nemen aan het TEN-V. In het kader van een gecentraliseerd beheer en de 
aanbesteding van projecten, moet de Commissie erop toezien dat de cohesielanden de 
benodigde technische bijstand krijgen en dat de projecten uit geografisch oogpunt 
evenwichtig worden geselecteerd.

Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) verbindingen over land met havens en 
luchthavens, de ontwikkeling van 
multimodale platforms en havens;

(iii) verbindingen over land met zeehavens, 
binnenhavens en luchthavens, de 
ontwikkeling van multimodale platforms 
en havens;

Or. fr

Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) verkeersbeheersystemen. (ii) verkeersbeheersystemen (RIS, ITS in 
het wegvervoer, VTMIS en SESAR).

Or. fr

Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behalve in naar behoren gemotiveerde 
gevallen, annuleert de Commissie de 
financiële steun die is toegekend aan acties
die niet binnen een jaar na de in de 
voorwaarden tot toekenning van de 
financiële bijstand vermelde 
aanvangsdatum van start zijn gegaan.

1. Behalve in naar behoren gemotiveerde 
gevallen, annuleert de Commissie de 
financiële steun die is toegekend aan 
studies die niet binnen een jaar na de in de 
voorwaarden tot toekenning van de 
financiële bijstand vermelde 
aanvangsdatum van start zijn gegaan en 
binnen twee jaar na deze datum voor alle 
acties die in aanmerking komen voor 
financiële bijstand uit hoofde van deze 
verordening.

Or. fr

Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de financiële steun 
terugvorderen indien de actie waarvoor de 
steun is toegekend niet binnen twee jaar na 
de in de voorwaarden tot toekenning van 
de steun vermelde einddatum is voltooid.

3. De Commissie kan de financiële steun 
terugvorderen indien de actie waarvoor de 
steun is toegekend niet binnen twee jaar na 
de in de voorwaarden tot toekenning van 
de steun vermelde einddatum is voltooid, 
behalve in naar behoren gemotiveerde 
gevallen van overmacht.

Or. fr

Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alvorens de Commissie een van de in 
leden 1, 2 en 3 vermelde besluiten neemt, 
onderzoekt zij de zaak en brengt zij de 
betrokken begunstigden op de hoogte, 
zodat deze binnen een bepaalde termijn 

4. Alvorens de Commissie een van de in 
leden 1, 2 en 3 vermelde besluiten neemt, 
onderzoekt zij de zaak en brengt zij de 
betrokken begunstigden op de hoogte, 
zodat deze binnen een bepaalde termijn 
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opmerkingen kunnen maken. opmerkingen kunnen maken. Zij deelt het 
Europees Parlement en de Raad alle 
beslissingen mee die zij heeft genomen bij 
de goedkeuring van de in artikel 17 
genoemde jaarprogramma's.

Or. fr

Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) kunnen specifieke voorwaarden worden 
gesteld, zoals de plaats van uitvoering van 
de gegunde activiteiten, indien dit 
gerechtvaardigd is uit hoofde van de 
doelstellingen van de actie en voor zover 
deze voorwaarden niet in strijd zijn met de 
beginselen van openbare aanbestedingen;

(a) kunnen specifieke voorwaarden worden 
gesteld, zoals de plaats van uitvoering van 
de gegunde activiteiten, indien dit 
gerechtvaardigd is uit hoofde van de 
doelstellingen van de actie en voor zover 
deze voorwaarden niet in strijd zijn met de 
EU-beginselen van openbare 
aanbestedingen;

Or. fr

Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Financiële instrumenten waarin voorzien 
is bij titel VIII van Verordening (EU) nr. 
XXXX/2012 [het nieuwe Financieel 
Reglement 2012] mogen worden gebruikt 
om entiteiten die acties ten uitvoer leggen 
welke bijdragen tot projecten van 
gemeenschappelijk belang, zoals 
gedefinieerd in Verordeningen (EU) nr. 
XXXX/2012 [TEN-T-richtsnoeren], (EU) 
nr. XXX 2012 [richtsnoeren voor trans-
Europese energie-infrastructuur] en (EU) 
nr. XXX/2012 [INFS-richtsnoeren], 
gemakkelijker toegang te verschaffen tot 

1. Financiële instrumenten waarin voorzien 
is bij titel VIII van Verordening (EU) nr. 
XXXX/2012 [het nieuwe Financieel 
Reglement 2012] mogen worden gebruikt 
om entiteiten die acties ten uitvoer leggen 
welke bijdragen tot projecten van 
gemeenschappelijk belang, zoals 
gedefinieerd in Verordeningen (EU) nr. 
XXXX/2012 [TEN-T-richtsnoeren], (EU) 
nr. XXX 2012 [richtsnoeren voor trans-
Europese energie-infrastructuur] en (EU) 
nr. XXX/2012 [INFS-richtsnoeren], 
gemakkelijker toegang te verschaffen tot 
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financiering en dus in de gelegenheid te 
stellen hun doelstellingen te 
verwezenlijken. De financiële 
instrumenten worden gebaseerd op ex-
ante-beoordelingen van tekortkomingen 
van de markt of suboptimale 
investeringssituaties, en op 
investeringsbehoeften.

financiering en dus in de gelegenheid te 
stellen hun doelstellingen te 
verwezenlijken.

Or. fr

Motivering

In het nieuwe Financieel Reglement, zoals genoemd in artikel 14 van de CEF, worden in 
artikel 130 en 131 de voorwaarden voor het gebruik van de financiële instrumenten (FI) 
vastgesteld.

FI moeten worden gebruikt om tekortkomingen van de markt of niet-optimale 
investeringssituaties aan te pakken, zijn een aanvulling zijn en komen dus niet in de plaats 
van de FI van lidstaten, particuliere investeringen of van andere financieel optreden van de 
EU, veroorzaken geen verstoringen van de concurrentie op de interne markt; hebben een 
multiplicatoreffect; stemmen overeen met de EU-belangen en worden vastgesteld op basis van 
een ex ante evaluatie.

Omwille van de juridische duidelijkheid is het beter deze voorwaarden voor gebruik hier niet 
te herhalen.

Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De volgende financiële instrumenten 
kunnen worden gebruikt:

3. Met name de volgende financiële 
instrumenten kunnen worden gebruikt:

Or. fr

Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) andere financiële instrumenten. (c) andere financiële instrumenten, indien 
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wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
- overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. XXXX/2012 [het nieuwe Financieel 
Reglement]; en
- overeenstemming met de doelstellingen 
van deze verordening;
Deze procedure kan in werking worden 
gesteld via gedelegeerde handelingen, 
overeenkomstig artikel 25 van deze 
verordening.

Or. fr

Motivering

Het is om redenen van goed financieel beheer noodzakelijk om nader te omschrijven onder 
welke voorwaarden een financieel instrument waarin deze verordeningniet voorziet, mag 
worden gecreëerd. Bij deze verduidelijking is getracht de flexibiliteit te behouden die is 
vereist om het hoofd te kunnen bieden aan onvoorziene economische situaties, waarbij een 
democratische controle door het Europees Parlement is gewaarborgd.

Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De acties die in aanmerking komen 
voor steun via financiële instrumenten, 
overeenkomstig artikel 17 van deze 
verordening, worden geselecteerd op basis 
van het beginsel "wie het eerst komt, het 
eerst maalt;

daarbij moet worden gestreefd naar 
sectorale en geografische diversificatie in 
de lidstaten en worden voldaan elk van de 
volgende criteria:
- voldoen aan de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie;
- een Europese toegevoegde waarde 
bieden;
- de concurrentie op de interne markt niet 
verstoren;



PE491.110 56/72 PR\909973NL.doc

NL

- een hefboom-/multiplicatoreffect hebben 
met betrekking tot de EU-steun.

Or. xm

Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Unie, lidstaten en andere 
investeerders kunnen de bijdragen van de 
financiële instrumenten aanvullen met 
financiële steun voor zover de Commissie 
instemt met eventuele wijzigingen van de 
subsidiabiliteitscriteria van acties en/of de 
investeringsstrategie van het instrument 
dat eventueel nodig is door de 
aanvullende steun.

2. De Unie, lidstaten en andere 
investeerders kunnen de bijdragen van de 
financiële instrumenten aanvullen met 
financiële steun voor zover de Commissie 
daarmee instemt.

Or. fr

Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De financiële instrumenten streven 
ernaar de waarde van de uit de EU-
begroting verstrekte activa in stand te 
houden. Ze mogen rendement opleveren,
maar dit mag niet nadelig zijn voor de 
uitvoering van acties die in het kader van 
deze verordening worden ondersteund.

Or. fr

Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Financiële instrumenten mogen worden 
gecombineerd met subsidies uit de EU-
begroting, waaronder ook de subsidies uit 
hoofde van deze verordening.

4. Financiële instrumenten voor vervoer
mogen worden gecombineerd met 
subsidies uit de EU-begroting, waaronder 
ook de subsidies uit hoofde van deze 
verordening, op voorwaarde dat deze 
subsidies nodig zijn voor de 
levensvatbaarheid van het project.

Or. fr

Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Overeenkomstig artikel 18, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. XXXX/2012 [het 
nieuwe Financieel Reglement], worden de 
inkomsten en terugbetalingen van een 
financieel instrument toegewezen aan dat 
instrument. Met betrekking tot financiële 
instrumenten die al in het vorig meerjarig 
financieel kader 2007-2013 zijn 
vastgesteld, worden ontvangsten en 
betalingen die afkomstig zijn van 
activiteiten die van start zijn gegaan 
tijdens de vorige periode toegewezen aan 
het financieel instrument in de periode 
2014-2020.

6. Overeenkomstig artikel 18, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. XXXX/2012 [het 
nieuwe Financieel Reglement], worden de 
inkomsten en terugbetalingen van een 
financieel instrument gedurende de 
looptijd van deze verordening toegewezen 
aan dat instrument.

Or. fr

Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een 
meerjarenwerkprogramma en jaarlijkse 

1. De Commissie stelt een 
meerjarenwerkprogramma en jaarlijkse 



PE491.110 58/72 PR\909973NL.doc

NL

werkprogramma's vast voor elke sector. De 
Commissie kan ook een 
meerjarenwerkprogramma en jaarlijkse 
werkprogramma's vaststellen die 
betrekking hebben op meer dan één sector.
Deze uitvoeringsbesluiten worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
24, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

werkprogramma's vast voor elke sector. De 
Commissie kan ook een 
meerjarenwerkprogramma en jaarlijkse 
werkprogramma's vaststellen die 
betrekking hebben op meer dan één sector.
Deze gedelegeerde handelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 25 van 
deze verordening.

Or. fr

Motivering

In de meerjarenwerkprogramma's en jaarlijkse werkprogramma's kan de Commissie politieke 
beslissingen nemen die een aanvulling vormen op deze verordening. De rapporteurs stellen 
daarom voor om de uitvoeringsbesluiten te vervangen door gedelegeerde handelingen, zodat 
het Europees Parlement een betere controle kan uitoefenen op deze kwesties.

Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Van de meerjarenwerkprogramma's 
wordt minstens een halftijdse beoordeling 
uitgevoerd. Indien nodig herziet de 
Commissie het meerjarenwerkprogramma 
aan de hand van uitvoeringsbesluiten.
Deze uitvoeringsbesluiten worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
24, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

2. Van de meerjarenwerkprogramma's 
wordt minstens een halftijdse beoordeling 
uitgevoerd. Indien nodig herziet de 
Commissie het meerjarenwerkprogramma 
aan de hand van gedelegeerde handelingen
overeenkomstig artikel 25 van deze 
verordening.

Or. fr

Motivering

In de meerjarenwerkprogramma's en jaarlijkse werkprogramma's kan de Commissie politieke 
beslissingen nemen die een aanvulling vormen op deze verordening. De rapporteurs stellen 
daarom voor om de uitvoeringsbesluiten te vervangen door gedelegeerde handelingen, zodat 
het Europees Parlement een betere controle kan uitoefenen op deze kwesties.

Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op het gebied van vervoer wordt ten 
minste 4 tot 5% van de in artikel 5, lid 1, 
onder a) bedoelde begrotingsmiddelen 
gebruikt in de vorm innovatieve financiële 
instrumenten.

Or. fr

Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het meerjarenwerkprogramma op 
het gebied van telecommunicatie wordt de 
strategische richting uitgezet voor 
projecten van gemeenschappelijk belang;
dit programma kan specifieke projecten 
van gemeenschappelijk belang bevatten.

Schrappen

Or. en

Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Overeenkomstig de procedure van lid 1 
bepaalt de Commissie, bij de vaststelling 
van het meerjarenwerkprogramma en de 
sectorale jaarlijkse werkprogramma's, de 
selectie- en gunningscriteria in lijn met de 
doelstellingen en prioriteiten die zijn 
vastgesteld:

6. Overeenkomstig de procedure van lid 1 
bepaalt de Commissie, bij de vaststelling 
van het meerjarenwerkprogramma en de 
sectorale jaarlijkse werkprogramma's, de 
selectie- en gunningscriteria in lijn met de 
doelstellingen en prioriteiten die zijn 
vastgesteld in artikel 3 en 4 van deze 
verordening en in Verordening (EU) nr. 
XXXX/2012 [TEN-V-richtsnoeren], 
Verordening (EU) nr. XXX/2012 
[richtsnoeren voor trans-Europese 
energie-infrastructuur] of Verordening 
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(EU) nr. XXX/2012 [INFSO-
richtsnoeren]. Alle projecten worden 
beoordeeld aan de hand van de volgende 
criteria:

(a) in Verordening (EU) nr. XXXX/2012 
[TEN-T-richtsnoeren], voor vervoer;

(a) de rijpheid van de actie in de 
projectontwikkelings- en 
projectvoorbereidingsfases en de 
degelijkheid van de voorgestelde 
uitvoering;

(b) in Verordening (EU) nr. XXXX/2012 
[richtsnoeren voor trans-Europese 
energie-infrastructuur], voor energie;

(b) het hefboomeffect van de EU-steun op 
publieke en private investeringen en de 
interne markt;

(c) in Verordening (EU) nr. XXXX/2012 
[INFSO-richtsnoeren], voor 
telecommunicatie.

(c) de noodzaak om specifieke financiële 
belemmeringen te overwinnen en het 
gebrek aan financiering vanuit de markt, 
gekoppeld aan de aard en de urgentie van 
het project.
(d) de kosten en baten, waaronder 
economische en sociale gevolgen, 
broeikasgasemissies en /of andere 
milieueffecten, en toegankelijkheid;
(e) voor vervoer en energie: de 
grensoverschrijdende dimensie.

Or. en

Motivering

De selectiecriteria moeten vooraf worden vastgesteld in overeenstemming met artikel 5 van 
de huidige verordening (nr. 680/2007).

Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De werkprogramma's worden 
gecoördineerd om de synergieën tussen 
vervoer, energie en telecommunicatie te 
benutten, met name op het gebied van 
slimme energienetten, elektrische 
mobiliteit, intelligente en duurzame 
vervoerssystemen of gezamenlijke 
doorgangsrechten. Er kunnen 

7. De werkprogramma's worden 
gecoördineerd om de synergieën tussen 
vervoer, energie en telecommunicatie te 
benutten, met name op het gebied van 
slimme energienetten, elektrische 
mobiliteit, intelligente en duurzame 
vervoerssystemen, gezamenlijke 
doorgangsrechten of de koppeling van 
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multisectorale oproepen tot het indienen 
van voorstellen worden vastgesteld.

infrastructuur. Er kunnen multisectorale 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
worden vastgesteld met de financiële 
middelen voor de in artikel 5, lid 1, 
genoemde sectoren, naar rato van het 
aandeel dat elke sector in de genoemde 
acties heeft.

Or. fr

Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het indicatieve tijdschema voor de 
vastlegging van de jaarlijkse tranches 
wordt aan de begunstigden en, in het geval 
van financiële instrumenten, aan de 
betrokken financiële instellingen 
meegedeeld.

Het indicatieve tijdschema voor de 
vastlegging van de jaarlijkse tranches 
wordt aan de begunstigden, de betrokken 
lidstaten en het Europees Parlement en, in 
het geval van financiële instrumenten, aan 
de betrokken financiële instellingen 
meegedeeld.

Or. fr

Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kredieten die aan het einde van het 
begrotingsjaar waarvoor zij waren 
uitgetrokken niet zijn gebruikt, worden 
automatisch overgedragen naar het 
volgende jaar.

Kredieten die aan het einde van het 
begrotingsjaar waarvoor zij waren 
uitgetrokken niet zijn gebruikt, worden 
automatisch overgedragen naar het 
volgende jaar, overeenkomstig artikel 9 en 
10 van Verordening (EU) nr. XXXX/2012 
[het nieuwe Financieel Reglement].

Or. fr
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Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten oefenen in nauwe 
samenwerking met de Commissie 
technisch toezicht en financiële controle op 
projecten in de sectoren energie en 
vervoer, en certificeren dat de uitgaven die 
in verband met het project of het 
projectonderdeel zijn gedaan, echt en 
conform zijn. De lidstaten kunnen de 
Commissie verzoeken aan de controles ter 
plaatse deel te nemen.

De lidstaten oefenen in nauwe 
samenwerking met de Commissie 
technisch toezicht en financiële controle uit
op projecten en certificeren dat de uitgaven 
die in verband met het project of het 
projectonderdeel zijn gedaan, echt en 
conform zijn. De lidstaten kunnen de 
Commissie verzoeken aan de controles ter 
plaatse deel te nemen.

Or. fr

Motivering

Ter vereenvoudiging moeten de regels met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor de drie sectoren worden geharmoniseerd.

Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name op het gebied van 
telecommunicatie stellen de nationale 
regelgevende instanties alles in het werk 
om de vereiste rechtszekerheid te 
garanderen en te zorgen voor een 
investeringsklimaat dat de 
tenuitvoerlegging vergemakkelijkt van 
projecten die uit hoofde van deze 
verordening financiële steun van de EU 
ontvangen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Ter vereenvoudiging moeten de regels met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor de drie sectoren worden geharmoniseerd.
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Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via interactieve geografische en technische 
informatiesystemen, voor zover relevant –
TENtec in het geval van de trans-Europese 
vervoersnetwerken - houden de lidstaten de 
Commissie permanent op de hoogte van 
de voortgang bij de tenuitvoerlegging van 
projecten van gemeenschappelijk belang en 
van de investeringen die daartoe worden 
gedaan, inclusief het bedrag van de steun 
dat gebruikt is voor doelstellingen in 
verband met klimaatverandering.

Via interactieve geografische en technische 
informatiesystemen – TENtec in het geval 
van de trans-Europese vervoersnetwerken -
houden de lidstaten de Commissie jaarlijks
op de hoogte van de voortgang bij de 
tenuitvoerlegging van projecten van 
gemeenschappelijk belang en van de 
investeringen die daartoe worden gedaan, 
inclusief het bedrag van de steun dat 
gebruikt is voor doelstellingen in verband 
met klimaatverandering.

Or. fr

Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het comité zorgt voor horizontaal 
toezicht op de in artikel 18 vermelde 
werkprogramma's, teneinde te garanderen 
dat deze onderling samenhangend zijn en 
dat synergieën tussen de sectoren worden 
geïdentificeerd en benut.

3. Het comité zorgt voor horizontaal 
toezicht op de in artikel 17 vermelde 
werkprogramma's, teneinde te garanderen 
dat deze onderling samenhangend zijn en 
dat synergieën tussen de sectoren worden 
geïdentificeerd en benut en streeft er in het 
bijzonder naar te garanderen dat iedere 
sector een billijk aandeel van de 
financiële middelen verstrekt in het geval 
van multisectorale oproepen tot het 
indienen van voorstellen en bij de 
vaststelling van de 
medefinancieringspercentages voor de 
acties die synergieën tussen de sectoren 
opleveren.

Or. fr
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Motivering

De Commissie zou ook als taak moeten hebben om adequate financieringsoplossingen te 
zoeken voor acties met betrekking tot synergieën en voor multisectorale oproepen tot het 
indienen van voorstellen.

Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 20 bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde besluiten vast te stellen, 
wordt met ingang van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
voor onbepaalde tijd aan de Commissie 
verleend.

2. De in artikelen 5, 17 en 20 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
verleend voor de duur van het meerjarig 
financieel kader 2014-2020.

Or. fr

Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Uiterlijk op 31 december 2017 overlegt 
de Commissie een evaluatieverslag aan het 
Europees Parlement over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
alle maatregelen (wat de resultaten en het 
effect betreft), de efficiëntie bij het gebruik 
van de middelen en de Europese 
toegevoegde waarde, teneinde een besluit 
te kunnen nemen over de verlenging, 
wijziging of opschorting van de 
maatregelen. Tijdens de evaluatie gaat de 
Commissie ook na of er ruimte is voor 
vereenvoudiging en bekijkt zij de interne 
en externe samenhang, de blijvende 
relevantie van alle doelstellingen en de 
bijdrage van de maatregelen tot de EU-
prioriteiten inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Zij houdt daarbij rekening 
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maatregelen. met het langetermijneffect van eerdere 
maatregelen.

Or. fr

Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie legt informatie- en 
communicatieacties ten uitvoer met 
betrekking tot de projecten en resultaten 
van de Connecting Europe Facility. De 
begroting voor communicatie dekt 
bovendien ook de communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie.

2. De Commissie legt informatie- en 
communicatieacties ten uitvoer met 
betrekking tot de projecten en resultaten 
van de Connecting Europe Facility.

Or. fr

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Bijlage - Deel 1 – letter a - horizontale prioriteiten

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

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, RIS en 
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VTMIS)

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

Or. fr

Motivering

Aangezien de snelwegen op zee en het VTMS-systeem sleutelelementen zijn van het EU-
vervoerssysteem, moeten deze worden opgenomen in de horizontale prioriteiten.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Deel III a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Lijst van vooraf geïdentificeerde projecten die synergieën tussen ten minste twee van de 
door de CEF beoogde sectoren opleveren.

Aanleg van een netwerk voor de toevoer van niet-fossiele en niet-vervuilende energie 
(bijvoorbeeld elektriciteit of waterstof) voor vervoersmiddelen.
De invoering van slimme netwerken door benutting van nieuwe of bestaande vervoers- en 
telecommunicatie-infrastructuur
De benutting van vervoersinfrastructuur (zoals. tunnels en bruggen, enzovoort) door de 
aanleg van nieuwe verbindingen die de energiecapaciteit vergroten, de uitrol van nieuw 
gascorridors of telecommunicatienetwerken.

Or. xm

Motivering

Dit amendement is gekoppeld aan AM 56 met betrekking tot artikel 7, paragraaf 4 bis (nieuw) 
In deze nieuwe bijlage is een voorlopige lijst van vooraf geïdentificeerde "synergieprojecten" 
opgenomen die in aanmerking komen voor EU-steun, die de projectontwikkelaars een beter 
handvat geven om te komen met acties die potentiële synergieën tussen de drie sectoren 
kunnen opleveren.
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TOELICHTING

De verordening tot vaststelling van de Connecting Europe Facility heeft tot doel:

- de middelen toe te spitsen op projecten met een toegevoegde waarde voor Europa op het 
gebied van vervoers-, energie- en telecommunicatie-infrastructuur, voor de ontwikkeling van 
Europese geïntegreerde netwerken die een gelijkmatige en hoge prestatie van deze 
infrastructuren op het grondgebied van de EU garanderen.

- de toekenning van middelen die aan deze verordening zijn toegewezen op Europees niveau 
te centraliseren, te vereenvoudigen en aan voorwaarden te onderwerpen

- de middelen op juiste wijze te verdelen tussen de directe steun en de inzet van nieuwe 
financiële instrumenten die de markt verenigen en de efficiëntie van de Europese middelen 
verhogen.

- de cohesielanden op financieel, technisch en operationeel vlak beter te integreren door op 
het gebied van vervoer een deel van de middelen van de CEF onder de regels van het 
Cohesiefonds te laten vallen

Gezien de ernstige crisis waar wij momenteel mee te maken hebben, is het volgende 
gerechtvaardigd ten behoeve van economische groei, sociale vooruitgang en 
milieuverbetering in Europa:

- maatregelen voor het herstellen van de balans op de overheidsrekeningen
- het verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie
- een terugkeer naar duurzame, inclusieve en evenwichtige groei

In deze context spreken de rapporteurs nadrukkelijk hun steun uit voor deze verordening tot 
de instelling van een financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, die een krachtige 
bijdrage levert aan de doelstellingen inzake groei en concurrentie op het gebied van vervoer, 
energie en telecommunicatie. Dit gebeurt op drie manieren:

- ten eerste door de technische afdeling van de openbaar vervoerssector de middelen te geven 
die nodig zijn voor de uitvoering van infrastructuurprojecten en door een groot aantal 
economische sectoren te stimuleren zowel in de uitvoeringsfase als bij de ingebruikstelling en 
het onderhoud

- ten tweede door in deze sectoren onderzoek, technologische overdracht en financiële en 
operationele ontwikkeling te stimuleren, zodat Europa op deze gebieden haar 
leiderschapspositie op wereldniveau kan behouden

- ten derde door de Europese Unie uit te rusten met robuuste, krachtige en betrouwbare 
vervoers-, energie en telecommunicatiesystemen, die bijdragen aan het wereldwijde 
concurrentievermogen van haar economie, de harmonieuze en geïntegreerde werking van de 
Unie, door de verbetering van haar prestaties op economisch, sociaal en milieugebied en haar 
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territoriale integratie

De financieringsbehoeften op het grondgebied van de Unie worden tot aan 2020 geschat op:
- 500 miljard voor trans-Europese vervoersnetwerken, waarvan 250 miljard moet worden 
besteed aan het wegwerken van knelpunten en het aanleggen van ontbrekende verbindingen, 
met name grensoverschrijdende verbindingen
- 200 miljard voor trans-Europese energienetwerken
- 270 miljard voor de aanleg van hogesnelheidsverbindingen en dienstenplatforms

Bij de toewijzing van 50 miljard aan deze faciliteit wordt derhalve van het volgende 
uitgegaan:
- een juiste keuze voor infrastructuur aan de hand van de toegevoegde waarde hiervan voor 
Europa en de samenhang van deze infrastructuur met de Europa 2020-strategie
- een geoptimaliseerd en gecoördineerd beheer van de faciliteit op het niveau van de EU-
organen
- een nauw overleg tussen de deelnemende partijen (lidstaten, regio's, territoriale overheden, 
initiatiefnemers van projecten)
- onderlinge samenwerking tussen de Europese instellingen zelf (Commissie, Raad, Europees 
Parlement)
- bijzondere aandacht voor de cohesielanden die grote noden hebben maar vaak slechts over 
beperkte middelen beschikken
- een optimalisatie van de financiële middelen tussen de klassieke interventiemaatregelen en 
de nieuwe financiële instrumenten

 de subsidies zouden alleen moeten worden gebruikt voor projecten die niet of 
nauwelijks inkomsten genereren, waarbij het medefinancieringspercentage moet 
zijn afgestemd op de vastgestelde doelstellingen en prioriteiten, de verwachtingen 
van de deelnemende partijen en de markt, alsmede op de aard van de activiteiten

 de innovatieve financiële instrumenten moeten het mogelijk maken om in ruime 
mate een beroep te doen op de markten met waarborging van:
o de belangen van de Unie, de regelmatigheid en objectiviteit van de 

activiteiten
o grote hefboomeffecten
o de afwezigheid van verstoringen van de concurrentie en van de markt

- de opname van deze verordening in het volgende meerjarig financieel kader, waardoor een 
zorgvuldige afstemming wordt verzekerd met de andere financiële instrumenten die bijdragen 
aan dezelfde doelen, namelijk:

 het achtste kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (Horizon 2020)
 het regionaal beleid en het Cohesiebeleid

De rapporteurs zijn in dat opzicht van mening dat er gedelegeerde handelingen moeten 
worden vastgesteld voor de meerjarenprogramma's en de jaarlijkse programma's. Het 
Parlement moet daarbij worden betrokken omdat daarin politieke keuzes moeten worden 
gemaakt (bijvoorbeeld over de oproepen tot het indienen van voorstellen voordat deze worden 
gepubliceerd) en er specifieke aanvullende regels kunnen worden vastgesteld voor de 
aanbesteding van projecten van gemeenschappelijk belang, die mogelijkerwijs in de plaats 
kunnen komen van het basisbesluit. Bovendien bestaat er op het gebied van energie en 
telecommunicatie geen lijst van te financieren projecten van gemeenschappelijk belang. Dit 
brengt het risico met zich mee dat er een te grote beslissingsbevoegdheid bij de Commissie 



PR\909973NL.doc 69/72 PE491.110

NL

komt te liggen.

De drie sectoren waarop dit instrument betrekking heeft, zijn van strategisch belang voor de 
toekomst van de Unie en haar bevolking.

I - Op het gebied van vervoer:

Op dit gebied wordt de fysieke verbinding tussen alle regio's van de Unie zichtbaar evenals de 
bewegingscapaciteit van personen en goederen zonder welke er geen enkele ontwikkeling 
mogelijk zijn en die een voorwaarde vormt voor de territoriale harmonie van de Unie. Tevens 
moet worden benadrukt dat achter het infrastructuurbeleid en het gebruik van infrastructuur, 
de hele Europese industrie die op vervoer leunt (bijvoorbeeld auto-industrie, luchtvaart, 
spoorwegvervoer, ruimtevaart en vervoerssystemen) nog altijd een leidende positie inneemt in 
de wereld en een groot deel van ons economisch potentieel vertegenwoordigt.

Een ander doorslaggevend element dat kenmerkend is voor efficiënte vervoersnetwerken is 
hun bijdrage aan het concurrentievermogen. Al in 1993 stelde de voormalig voorzitter van de 
Europese Commissie, Jacques Delors, in het Witboek over groei, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid1 dat voor het creëren van 15 miljoen banen en het herstellen van de 
economische groei er tot aan 2000 een bedrag van 220 miljard ecu2 nodig zou zijn voor 
vervoersnetwerken, waarvan 82 miljard voor prioritaire projecten.

Nu, twintig jaar later, en gesteld voor een vergelijkbare economische crisis, is het voorstel van 
de Commissie voor de vervoerssector (31,7 miljard) 50 miljard te laag, aangezien het aantal 
lidstaten en de behoeften van de Unie inmiddels aanzienlijk zijn gegroeid.

In de ogen van de rapporteurs is er in het ideale geval een bedrag van ten minste 10% van de 
geschatte benodigde middelen nodig (500 miljard euro voor het TEN-V tot aan 2020).om het 
hefboomeffect op het gebied van vervoer op gang te brengen is
Om met de beperkte middelen uit de voeten te kunnen, stelt de Commissie voor om de 
Connecting Europe Facility vooral te richten op projecten die rijp genoeg zijn om gedurende 
de looptijd van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader te kunnen worden gefinancierd, die 
een grote toevoegde waarde voor de EU hebben en die betrekking hebben op horizontale 
kwesties of duurzame vormen van vervoer zoals spoorwegen of binnenwateren. In de bijlage 
is al een lijst vastgesteld met een beperkt aantal potentiële projecten, met name in de vorm 
van corridors, die moeten worden gefinancierd met 85% van de middelen die beschikbaar zijn 
voor de CEF. Het competitieve element in de oproepen tot het indienen van voorstellen blijft 
niettemin gehandhaafd, omdat het beschikbare geld niet voldoende is om alle in bijlage 1 
genoemde projecten te financieren.

De rapporteurs zijn verheugd over de introductie van de corridor-aanpak, die een belangrijk 
verbetering is voor het beheer van de huidige 30 prioritaire projecten van het TEN-V-
programma die in 2004 zijn gekozen vanwege hun grote belang voor de doelstellingen inzake 
transnationale verkeersstromen, samenhang en duurzame ontwikkeling. De rapporteurs willen 
in deze fase, en als uitgangspunt, vasthouden aan de tien door de Commissie voorgestelde en 

                                               
1 COM (93)700
2 1 ECU = 1 euro op 1 januari 1999
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vooraf gedefinieerde corridors en andere trajecten en slechts een kleine wijzigingen 
aanbrengen in de horizontale prioriteiten. In dat deel moet "snelwegen op zee" worden 
toegevoegd opdat dit begrip een prioriteit van het TEN-V blijft, evenals de intelligente 
vervoerssystemen voor de scheepvaart.
Als de Raad bovendien akkoord gaat met de grote verlaging van de financiële toewijzing, dan 
moet de lijst van vooraf geïdentificeerde projecten in bijlage I grondig worden herzien.

Tenslotte moet het gebruik van een deel van het Cohesiefonds in het kader van de Connecting 
Europe Facility op het gebied van vervoer worden gezien als een kans voor de betrokken 
landen. Deze zorgt voor een betere aansluiting op de grote Europese netwerken, waarmee hun 
concurrentievermogen en hun integratie in de Europese Unie wordt versterkt. Er moet echter 
specifiek rekening worden gehouden met de situatie van deze landen zowel op financieel als 
op operationeel vlak, met name als het gaat om het beginsel "gebruik het of verlies het". Door 
bepaalde handicaps met betrekking tot de administratieve capaciteit te compenseren, zal de 
technische bijstand ten behoeve van de technische uitvoering van projecten in de 
cohesielanden deze landen in staat stellen volledig van de CEF te profiteren.

II - Op het gebied van energie

De ontwikkeling van infrastructuur is een voorwaarde voor een aantal fundamentele 
uitdagingen waar de Europese Unie zich de komende jaren voor gesteld ziet:

- - de onderlinge (on)afhankelijkheid en de solidariteit op het gebied van 
energievoorziening (veiligheid, stabiliteit) van de EU

- de invoering van intelligente en beter presterende netwerken voor energiebesparing
- de ontwikkeling van nieuwe netwerken voor hernieuwbare energie evenals hun 

aansluiting op de conventionele netwerken

In de energiesector vormen het investeringsgat van naar schatting meer dan 200 miljard euro 
en de vertraging in de voltooiing van de interne markt de belangrijkste te overwinnen 
belemmeringen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie.

Daarom zijn de rapporteurs van mening dat het bereiken van het grootst mogelijke 
hefboomeffect voor iedere geïnvesteerde euro in de energie-infrastructuur de grootste waarde 
van de CEF is. In dat opzicht zal de brede inzet van financiële instrumenten aanvullende 
voordelen opleveren voor het verhogen en aantrekken van particuliere financiering via 
marktinstrumenten, die in tijden van financiële beperkingen een voorwaarde voor de 
ontwikkeling van infrastructuur zijn.

In de laatste instantie kunnen en moeten subsidies worden gebruikt voor prioritaire projecten 
waarbij geen sprake is van commerciële levensvatbaarheid, maar die wel belangrijke positieve 
externe effecten hebben. Daarbij mag de zich nog steeds ontwikkelende energiemarkt niet 
worden verstoord en mag er geen kunstmatige concurrentie met private bronnen worden 
gecreëerd.

De CEF zal dienen als middel om het gat tussen de behoeften aan nieuwe en verbeterde 
infrastructuur en de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 te overbruggen, op 
voorwaarde dat er gedurende gehele uitvoeringsfase van de Connecting Europe Facility wordt 
vastgehouden aan de prioriteiten.
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III – Op het gebied van telecommunicatie

De vraaggestuurde uitrol van breedband staat symbool voor de strategische keuze om de 
interne markt voor de informatie- en communicatietechnologie te voltooien en de 
doelstellingen van de digitale agenda te verwezenlijken.

Er moet daarom prioriteit worden gegeven aan de opzet van een Europese digitale 
diensteninfrastructuur; trans-Europese hogesnelheidsverbindingen die de ruggengraat vormen 
voor publieke overheidsinstanties; levering van grensoverschrijdende e-overheidsdiensten 
(bijvoorbeeld e-aanbesteding, e-justitie, e-gezondheidszorg); het toegankelijk maken van 
overheidsinformatie, waaronder digitale informatiebronnen van het Europees erfgoed, data.eu 
en meertalige bronnen; veiligheid en beveiliging (veiliger internet en kritieke 
diensteninfrastructuur) en slimme energiediensten.

De rapporteurs zijn van mening dat financiële instrumenten als enig middel moeten worden 
ingezet voor steun aan de uitrol van breedband in het kader van de CEF. Vergeleken met 
subsidies bieden financiële instrumenten veel meer voordelen, waaronder een grotere 
hefboomwerking,waardoor het mogelijk wordt om met dezelfde begroting meer huishoudens 
te bereiken. De programma's voor overheidssteun moeten na goedkeuring worden toegespitst 
op het creëren van positieve externe effecten, zoals de ontwikkeling van de lokale of 
plattelandseconomie, toegenomen concurrentievermogen en het creëren van banen.

IV - Synergieën

De rapporteurs zijn tot slot ingenomen met het voorstel van de Commissie om een instrument 
in te zetten voor de drie sectoren, aangezien dit leidt tot een verlaging van de administratieve 
uitgaven voor het beheer van het programma. Zij denken echter dat de potentiële synergieën 
tussen energie, vervoer en telecommunicatie nog verder moeten worden gestimuleerd.
Teneinde projectontwikkelaars meer stimulansen te bieden om te komen met acties die 
mogelijke synergieën tussen de drie sectoren opleveren, stellen de rapporteurs voor om 
duidelijkere bewoordingen te gebruiken met betrekking tot synergieën, met name voor wat 
betreft de selectiecriteria, de medefinancieringspercentages en de beheers- en financiële 
regels. In deel IV van de bijlage is een nieuwe voorlopige lijst van vooraf geïdentificeerde 
projecten met potentiële synergieën opgenomen.

Alles samenvattend zijn de rapporteurs van mening dat de CEF, door middel van een 
transparant, synergetisch, vereenvoudigd, gecentraliseerd en voorwaardelijk beheer, kan 
zorgen voor maximale efficiëntie voor wat betreft de benutting van de Europese 
financieringen ten dienste van de grote beleidsprioriteiten van de Unie op het gebied van 
vervoer, energie en ICT.

De voorgestelde amendementen zijn niet zozeer bedoeld om nieuwe elementen toe te voegen 
als wel om de bepalingen te verduidelijken, aangezien de rapporteurs vinden dat de 
verordening over de CEF beknopt moet blijven.

Tijdens de onderhandelingen over het volgend meerjarig financieel kader zullen de 
rapporteurs er vóór alles op letten dat er aanzienlijke begrotings- en operationale middelen 
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aan deze faciliteit worden toegewezen. Een afzwakking van deze middelen heeft tot gevolg 
dat er slechts een leeg omhulsel overblijft. Het beleid inzake groei en concurrentievermogen 
van de EU zal er ernstig door in gevaar worden gebracht.


