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BEKNOPTE MOTIVERING

De CEF is het belangrijkste instrument van de EU dat erop is gericht de projecten inzake het 
kernnetwerk met de hoogste Europese toegevoegde waarde te financieren door 
grensoverschrijdende ontbrekende aansluitingen aan te leggen, belangrijke knelpunten weg te 
werken en multimodale knooppunten tot stand te brengen. Alle lidstaten zullen profiteren van 
de CEF, die zal zorgen voor gelijke toegang tot de interne markt en de versnelde ontwikkeling 
van de infrastructuur die de EU nodig heeft.

Wat het bedrag van 10 miljard EUR betreft dat overgedragen wordt van het Cohesiefonds en 
binnen de CEF bestemd is voor transportinfrastructuurprojecten van uitsluitend 
cohesielidstaten, hebben deze laatste enkele bedenkingen en zelfs hun tegenkanting geuit.
Desondanks moeten de voor de cohesielanden bestemde fondsen doelgericht worden benut, 
aangezien ze, als ze niet worden gebruikt, niet zullen terugvloeien naar het Cohesiefonds en 
dus verloren gaan. Als medewetgever is het de verantwoordelijkheid van het Europees 
Parlement om aan het Commissievoorstel te werken en in de tekst de nodige 
verduidelijkingen aan te brengen, teneinde de steun van alle lidstaten te verkrijgen en zo een 
goed voorstel met Europese toegevoegde waarde tot stand te brengen. In dat opzicht is de 
rapporteur van mening dat in de tekst de volgende verduidelijkingen dienen te worden 
aangebracht:

De 10 miljard EUR van het Cohesiefonds zou niet mogen meetellen in de beperking tot 
2,5% van het bbp

De 10 miljard EUR die wordt overgedragen van het Cohesiefonds zou niet mogen meetellen 
in de beperking tot 2,5% van het bbp, zoals voorgesteld in het MFK. Het is in principe niet 
logisch om een centraal beheerd instrument als de CEF op te nemen in de beperking. De 
meeste te financieren projecten zijn grensoverschrijdend en de beperking zou tot een 
ongelijke behandeling aan beide zijden van een project kunnen leiden. Bovendien vormt het 
voor de cohesielidstaten een element van ongelijke behandeling tussen de bedragen van 
21,7 miljard en 10 miljard EUR, aangezien het bij de uitvoering van een project op basis van 
concurrentie onmogelijk is zich aan een dergelijk plafond, zoals de volledig vastgelegde 
middelen per land, te houden.

Meer nadruk op grensoverschrijdende projecten in grensregio's

In vele grensgebieden weerspiegelt de bestaande infrastructuur nog steeds strenge nationale 
principes (geen electorale prioriteit voor de lidstaten, die de voorkeur geven aan 
infrastructuurinvesteringen in het centrum, hoewel investeringen in de periferie cruciaal zijn 
om baat te hebben bij het Europese integratieproces en de interne markt), waarbij de 
respectieve regio's nadeel ondervinden van hun perifere ligging. De meeste prioritaire 
projecten hebben immers betrekking op transnationale infrastructuurprojecten, maar vaak 
worden projecten in de grensgebieden op het laatst of helemaal niet afgemaakt. Tot dusver 
bestaan 26 van de 30 prioritaire projecten van het TEN-T uit werkzaamheden in grensregio's 
of hebben ze een grensoverschrijdende dimensie, maar bij al deze projecten werden de 
investeringen in de grensregio het laatst uitgevoerd.
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Er dienen sterke synergieën te komen tussen de CEF en het Cohesiefonds

Er dienen ook synergieën met betrekking tot grensoverschrijdende infrastructuurprojecten te 
worden ontwikkeld met de territoriale samenwerkingsprogramma's die gefinancierd worden 
door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds.
Grensoverschrijdende infrastructuurprojecten, ook in rijkere regio's, moeten uitdrukkelijk in 
aanmerking komen voor het EFRO, in de groei- en werkgelegenheidsprogramma's.

De CEF dient in sommige gevallen steun te verlenen aan het uitgebreide netwerk

Bovendien dient de CEF toegankelijk te zijn voor infrastructuurprojecten inzake het 
uitgebreide net met een beperking van 5%, met name voor projecten in grensoverschrijdende 
gebieden.

Een "meer doortastende" faciliteit voor verbindingen om investeringen in de 
belangrijkste infrastructuren te bevorderen

Landen met financiële moeilijkheden zijn sterk afhankelijk van investeringen in 
infrastructuur, omdat deze de groei bevorderen en werkgelegenheid creëren. Daarom zouden 
lidstaten met financiële moeilijkheden op eigen verzoek ook de middelen moeten kunnen 
gebruiken die voortvloeien uit de gecorrigeerde of gerealiseerde cashflows in het kader van de 
CEF en/of binnen hun nationale middelen voor infrastructuurprojecten. De respectieve 
bedragen zouden op gecentraliseerde wijze beheerd moeten worden door de Commissie in het 
kader van een programma voor concurrentievermogen en groei. Dit zou investeringen in 
zowel nationale als transnationale infrastructuurprojecten moeten aanmoedigen en zo 
bijdragen tot een Europese toegevoegde waarde.

Ten slotte is het belangrijk te onderstrepen dat er behoefte is aan een EU-visie op een 
langeafstandscorridor die de nationale grenzen overstijgt, om te weten welke (infrastructurele, 
technische en administratieve) hinderpalen een vlot, interoperabel en intermodaal transport in 
de weg staan en deze te kunnen aanpakken. Deze hinderpalen zijn niet alleen heel nadelig 
voor het Europese concurrentievermogen door hogere kosten en een lagere betrouwbaarheid 
van de logistieke keten, ze hebben ook een asymmetrisch effect op de meer perifere landen, 
wat een negatieve impact heeft op de territoriale samenhang in de EU.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de Gezien het Verdrag betreffende de werking 
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werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 172,

van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 172, 174 en 349,

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

klimaat- en rampenbestendige economie en 
maatschappij zonder dat het isolement van 
bepaalde Europese regio's, zoals de 
ultraperifere en insulaire regio's, 
toeneemt.

Motivering

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

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Er dienen nauwe synergieën te 
worden bewerkstelligd tussen de 
financieringsinstrumenten van de CEF en 
het EFRO om in het kader van het 
uitgebreide net infrastructuur in 
grensoverschrijdende regio's te 
financieren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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. Gezien 
de beschikbare middelen op EU-niveau is 
het nodig de investeringen toe te spitsen op 
de projecten met de hoogste Europese 
toegevoegde waarde, wil men het gewenste 
effect bereiken. De steun moet daarom in 
de eerste plaats naar het kernnetwerk gaan 
(met name de corridors van het 
kernnetwerk), zonder uitsluiting van steun 
voor het uitgebreide netwerk, dat in de 
gehele Unie daadwerkelijk de sociale en 
territoriale samenhang kan vergroten en 
de toegankelijkheid kan verbeteren, 
alsmede 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).

Motivering

Steun uit de CEF moet op het kernnetwerk gericht zijn, maar hierbij mag steun voor het 
uitgebreide netwerk niet worden uitgesloten in gevallen waarin projecten een toegevoegde 
Europese waarde bieden, met name in de ultraperifere gebieden overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 355 en 375 van het VWEU die vallen onder het uitgebreide 
netwerk, om een toename van hun isolement te voorkomen. 
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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 sommige
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 ([XXX] 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. Tot 31 december 2016 
moeten bij de selectie van projecten de 
nationale toewijzingen in het kader van 
het Cohesiefonds in acht genomen 
worden. Met ingang van 1 januari 2017 
moeten de middelen die nog niet voor een 
vervoersinfrastructuurproject zijn 
bestemd, krachtens de regels van deze 
verordening ter beschikking gesteld 
worden aan alle lidstaten die in 
aanmerking komen voor steun uit het 
Cohesiefonds. Daarbij moet de grootst 
mogelijke prioriteit uitgaan naar 
projecten die stroken met de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds. De Commissie moet de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds aansporen om in de bijlage 
bij deze verordening opgesomde projecten 
met een Europese toegevoegde waarde te 
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plannen en uit te voeren.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Institutionele en administratieve 
capaciteiten zijn essentiële voorwaarden 
voor een doeltreffende verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Connecting 
Europe Facility. De Commissie moet erop 
toezien dat deze altijd op een niveau zijn 
dat volstaat om projecten te ontwerpen en 
uit te voeren, en zij moet, telkens waar 
nodig, passende middelen aan de 
betrokken lidstaat aanbieden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 10
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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 
infrastructuur (het "Fonds Marguerite").

(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. De 
verantwoordelijke beheersautoriteiten 
moeten de nodige stimulansen in het 
leven roepen om particuliere investeerders 
aan te trekken. 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 
infrastructuur (het "Fonds Marguerite").

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Een meerjarige programmering ter 
ondersteuning van de Facility moet gericht 
zijn op de ondersteuning van de prioriteiten 
van de Unie, door te zorgen voor de nodige 
financiële middelen en voor samenhang en 
continuïteit van het gezamenlijk optreden 

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

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

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) "uitgebreid netwerk": een 
vervoersnetwerk op Europees niveau, 
zoals bedoeld in hoofdstuk II van 
Verordening (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-
T-richtsnoeren], dat de toegang tot de 
interne markt waarborgt en zorgt voor de 
interconnectiviteit van alle regio's in de 
EU, inclusief de afgelegen, ultraperifere 
en zeer dunbevolkte regio's, waardoor de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang tussen de lidstaten, binnen de 
lidstaten en tussen de lidstaten en derde 
landen wordt bevorderd;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Connecting Europe Facility maakt het 
mogelijk projecten van algemeen belang in 
het kader van het beleid voor de trans-
Europese netwerken in de sectoren energie, 
vervoer en telecommunicatie voor te 
bereiden en uit te voeren. De Connecting 
Europe Facility verleent met name steun 
voor de tenuitvoerlegging van projecten die 
streven naar de ontwikkeling en aanleg van 
nieuwe infrastructuur of de opwaardering 
van bestaande infrastructuur op het gebied 
van vervoer, energie en telecommunicatie 
en die voorrang verlenen aan ontbrekende 
infrastructuur. Daartoe streeft de 
Connecting Europe Facility de volgende 
doelstellingen na:
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(a) bijdragen tot slimme, duurzame en 
inclusieve groei door moderne en 
hoogperformante netwerken te 
ontwikkelen, hetgeen voordelen voor de 
hele Unie oplevert in termen van 
concurrentiekracht en economische, sociale 
en territoriale cohesie op de interne markt 
en een klimaat schept dat gunstiger is voor 
particuliere en publieke investeringen via 
een combinatie van financiële instrumenten 
en directe steun van de Unie, en door 
synergieën tussen de sectoren te benutten. 
De verwezenlijking van dit doel wordt 
gemeten aan de hand van het volume aan 
publieke en particuliere investeringen in 
projecten van algemeen belang, en met 
name het volume aan publieke en 
particuliere investeringen in projecten van 
algemeen belang dat wordt gerealiseerd via 
de financiële instrumenten uit deze 
verordening;

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

(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) ertoe bijdragen de doelstellingen van 
de Unie 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.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) ontbrekende verbindingen 
aanleggen en knelpunten wegwerken, met 
name op grensoverschrijdende trajecten.
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Motivering

Grensregio's hebben te lijden onder hun perifere ligging en zijn daarom extra afhankelijk van 
verbindingen met het vervoersnetwerk van de EU. Infrastructuurprojecten gericht op het 
aanleggen van ontbrekende verbindingen en het wegwerken van knelpunten dienen hiermee te 
worden aangemoedigd in grensregio's om deze te verbinden met het kernnetwerk, zodat een 
betere toegang tot de interne markt wordt bewerkstelligd.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

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

(a) Op het gebied van vervoer moet de 
Connecting Europe Facility steun verlenen 
voor projecten van gemeenschappelijk 
belang die de onderstaande doelstellingen 
nastreven, zoals verder gespecificeerd in 
artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. xxxx/2012 [TEN-T-richtsnoeren]:

(a) Op het gebied van vervoer moet de 
Connecting Europe Facility steun verlenen 
voor projecten van gemeenschappelijk 
belang die de onderstaande doelstellingen 
nastreven, zoals verder gespecificeerd in 
artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. xxxx/2012 [TEN-T-richtsnoeren]:

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

(i) knelpunten wegwerken en ontbrekende 
verbindingen aanleggen, mede aan de 
hand van quota en de 
medefinancieringspercentages zoals 
bedoeld in artikel 10 van deze verordening 
en rekening houdend met geografisch 
benadeelde regio's, gemeten aan de hand 
van het aantal nieuwe en verbeterde 
interne en grensoverschrijdende 
verbindingen en weggewerkte knelpunten 
op vervoersroutes die steun via de 
Connecting Europe Facility hebben 
genoten;

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

(ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op 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;
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het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27;

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

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

(iv) voorbereiden op toekomstige 
vervoersstromen.

(b) Op het gebied van energie moet de 
Connecting Europe Facility steun verlenen 
voor projecten van gemeenschappelijk 
belang die de onderstaande doelstellingen 
nastreven, zoals verder gespecificeerd in 
Verordening (EU) nr. xxxx/2012:

(b) Op het gebied van energie moet de 
Connecting Europe Facility steun verlenen 
voor projecten van gemeenschappelijk 
belang die de onderstaande doelstellingen 
nastreven, zoals verder gespecificeerd in 
Verordening (EU) nr. xxxx/2012:

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

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

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

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

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling 
en milieubescherming, met name door de 
integratie van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het transmissienetwerk te 
bevorderen en kooldioxidenetwerken tot 
stand te brengen, te meten aan de hand van 

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

het punt van opwekking naar de grote 
verbruiks- en opslagcentra en het totaal aan 
CO2-emissies dat wordt vermeden door de 
uitvoering van projecten die steun via de 
Connecting Europe Facility genieten.

(c) Op het gebied van telecommunicatie 
moet de Connecting Europe Facility steun 
verlenen voor projecten van 
gemeenschappelijk belang die de 
onderstaande doelstellingen nastreven, 
zoals verder gespecificeerd in Verordening 
(EU) nr. xxxx/2012 [INFSO-richtsnoeren]:

(c) Op het gebied van telecommunicatie 
moet de Connecting Europe Facility steun 
verlenen voor projecten van 
gemeenschappelijk belang die de 
onderstaande doelstellingen nastreven, 
zoals verder gespecificeerd in Verordening 
(EU) nr. xxxx/2012 [INFSO-richtsnoeren]:

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

(i) de ontwikkeling en de marktopname 
versnellen van snelle en ultrasnelle 
breedbandnetwerken in en tussen alle 
regio's van de EU en ook in 
plattelandsgebieden, 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;

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

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

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) bijdragen tot duurzame ontwikkeling 
en milieubescherming, met name door de 
integratie van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het transmissienetwerk te 
bevorderen en kooldioxidenetwerken tot 

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

stand te brengen en in duurzaam vervoer 
te investeren, te meten aan de hand van de 
transmissie van duurzame energie van het 
punt van opwekking naar de grote 
verbruiks- en opslagcentra en het totaal aan 
CO2-emissies dat wordt vermeden door de 
uitvoering van projecten die steun via de 
Connecting Europe Facility genieten.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van de Connecting Europe 
Facility over de periode 2014-2020 
bedragen [XXX] 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: [XXX] euro, waarvan [XXX] 
euro worden overgedragen uit het 
Cohesiefonds en die moeten worden 
besteed overeenkomstig de onderhavige 
verordening, Verordening (EU) 
nr. [...]/2012 [CPR] en Verordening (EU) 
nr. [...]/2012 [Cohesiefonds], uitsluitend
in de lidstaten die in aanmerking komen 
voor steun uit het Cohesiefonds, voor in 
bijlage 1 opgesomde projecten en met 
volledige inachtneming van de nationale 
toewijzingen uit het Cohesiefonds tot 
31 december 2016;

(b) energie: 9 121 000 000 euro; (b) energie: [XXX] euro;

(c) telecommunicatie: 9 185 000 000 euro. (c) telecommunicatie: [XXX] euro.
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 

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 
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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.

ervan, met name studies, 
deskundigenvergaderingen, voor zover ze 
verband houden met de algemene 
doelstellingen van deze verordening, 
uitgaven voor it-netwerken die gericht zijn 
op informatieverwerking en –uitwisseling, 
samen met alle andere technische en 
administratieve uitgaven die de Commissie 
doet voor het beheer van het programma.

De financiële middelen 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.

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.

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

3. Na de in artikel 26, lid 1, vermelde 
tussentijdse evaluatie kan de Commissie 
kredieten van de in lid 1 vastgestelde 
toewijzing overdragen tussen de sectoren 
tot een maximum van 3% per sector, met 
uitzondering van de [XXX] euro die uit het 
Cohesiefonds zijn overgedragen om 
projecten in de vervoerssector te 
financieren in landen die in aanmerking 
komen voor het Cohesiefonds.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alleen acties die bijdragen tot projecten 
van gemeenschappelijk belang 
overeenkomstig de 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], 

1. Alleen acties die bijdragen tot projecten 
van gemeenschappelijk belang 
overeenkomstig de 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], 
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alsook programma-ondersteunende acties 
komen in aanmerking voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van subsidies, 
instrumenten en aanbestedingen.

alsook programma-ondersteunende acties 
komen in aanmerking voor financiële steun 
van de Unie in de vorm van subsidies, 
instrumenten en aanbestedingen.

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

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

(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 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 bis) acties die zorgen voor de 
tenuitvoerlegging van het uitgebreide 
netwerk overeenkomstig hoofdstuk II van 
Verordening (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-
T-richtsnoeren], indien die acties 
bijdragen tot het vergemakkelijken van 
grensoverschrijdende verkeersstromen of 
knelpunten wegwerken en indien die 
acties ook bijdragen tot de ontwikkeling 
van het kernnetwerk en zorgen voor de 
interconnectie tussen regio's, met inbegrip 
van de afgelegen en ultraperifere regio's, 
tot een maximum van 5% van de 
financiële middelen voor vervoer, zoals 
vastgelegd in artikel 5 van deze 
verordening;

(b) studies voor projecten van 
gemeenschappelijk belang, zoals 
gedefinieerd in artikel 8, lid 1, onder (b) en 

(b) studies voor projecten van 
gemeenschappelijk belang, zoals 
gedefinieerd in artikel 8, lid 1, onder (b) en 
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(c), van Verordening (EU) nr. XXXX/2012 
[TEN-T-richtsnoeren];

(c), van Verordening (EU) nr. XXXX/2012 
[TEN-T-richtsnoeren];

(c) acties ter ondersteuning van projecten 
van gemeenschappelijk belang, zoals 
gedefinieerd in artikel 8, lid 1, onder (a) en 
(d), van Verordening (EU) nr. XXXX/2012 
[TEN-T-richtsnoeren];

(c) acties ter ondersteuning van projecten 
van gemeenschappelijk belang, zoals 
gedefinieerd in artikel 8, lid 1, onder (a) en 
(d), van Verordening (EU) nr. XXXX/2012 
[TEN-T-richtsnoeren];

(d) acties ter ondersteuning van 
verkeersbeheersystemen overeenkomstig 
artikel 37 van Verordening (EU) 
nr. XXX/2012 [TEN-T-richtsnoeren]; 

(d) acties ter ondersteuning van 
verkeersbeheersystemen overeenkomstig 
artikel 37 van Verordening (EU) 
nr. XXX/2012 [TEN-T-richtsnoeren]; 

(e) acties ter ondersteuning van 
vrachtvervoersdiensten overeenkomstig 
artikel 38 van Verordening (EU) 
nr. XXX/2012 [TEN-T-richtsnoeren];

(e) acties ter ondersteuning van 
vrachtvervoersdiensten overeenkomstig 
artikel 38 van Verordening (EU) 
nr. XXX/2012 [TEN-T-richtsnoeren];

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

f) acties die gericht zijn op de 
vermindering van de geluidsoverlast van 
het spoorvervoer door aanpassingen en 
moderniseringen van bestaand rollend 
materieel;

(g) acties ter ondersteuning van het 
programma.

(g) acties ter ondersteuning van het 
programma;

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

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. De Commissie verleent bijstand 
voor het sluiten van de overeenkomst en 
brengt jaarlijks aan het Parlement verslag 
uit over de gevallen waarin problemen 
zijn gerezen, alsmede over de aard van de 
problemen. 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. 



AD\915841NL.doc 21/38 PE491.329v02-00

NL

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.

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

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 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. 

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 
Unie in de vorm van een subsidie en voor 
aanbestedings- en financiële instrumenten 
in het kader van deze verordening.

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 
Unie in de vorm van een subsidie en voor 
aanbestedings- en financiële instrumenten 
in het kader van deze verordening.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Subsidies in het kader van deze 
verordening kunnen een van de in artikel 
XXX van Verordening (EU) nr. XXX/2012 
vermelde vormen hebben [nieuwe 
Financieel Reglement].

1. Subsidies in het kader van deze 
verordening kunnen een van de in artikel 
XXX van Verordening (EU) nr. XXX/2012 
vermelde vormen hebben [nieuwe 
Financieel Reglement].

In de werkprogramma's is vastgesteld 
welke vormen van subsidies mogen 

In de werkprogramma's is vastgesteld 
welke vormen van subsidies mogen 



PE491.329v02-00 22/38 AD\915841NL.doc

NL

worden gebruikt om de betrokken acties te 
financieren.

worden gebruikt om de betrokken acties te 
financieren.

2. Uitgaven komen in aanmerking vanaf de 
datum waarop de steunaanvraag is 
ingediend. [Uitgaven voor acties in het 
kader van projecten die zijn opgenomen in 
het eerste meerjarenprogramma komen in 
aanmerking vanaf 1 januari 2014].

2. Uitgaven komen in aanmerking vanaf de 
datum waarop de steunaanvraag is 
ingediend. [Uitgaven voor acties in het 
kader van projecten die zijn opgenomen in 
het eerste meerjarenprogramma komen in 
aanmerking vanaf 1 januari 2014].

3. Alleen uitgaven in de lidstaten komen in 
aanmerking, behalve als het project van 
gemeenschappelijk belang ook betrekking 
heeft op het grondgebied van derde landen 
en de actie onontbeerlijk is om de 
doelstellingen van het desbetreffende 
project te verwezenlijken.

3. Alleen uitgaven in de lidstaten komen in 
aanmerking, behalve als het project van 
gemeenschappelijk belang ook betrekking 
heeft op het grondgebied van derde landen 
en de actie onontbeerlijk is om de 
doelstellingen van het desbetreffende 
project te verwezenlijken.

4. De kosten van apparatuur en 
infrastructuur die door de begunstigde als 
kapitaaluitgaven worden behandeld, 
kunnen volledig in aanmerking komen.

4. De kosten van apparatuur en 
infrastructuur die door de begunstigde als 
kapitaaluitgaven worden behandeld, 
kunnen volledig in aanmerking komen.

5. Uitgaven voor milieustudies inzake de 
bescherming van het milieu en de naleving 
van het EU-acquis kunnen in aanmerking 
komen.

5. Uitgaven voor milieustudies inzake de 
bescherming van het milieu en de naleving 
van het EU-acquis kunnen in aanmerking 
komen.

6. Uitgaven voor de aankoop van land 
komen niet in aanmerking.

6. Uitgaven voor de aankoop van 
onbebouwd land komen niet in 
aanmerking.

7. De btw komt niet in aanmerking. 7. De niet-terugvorderbare btw komt in 
aanmerking.

8. De regels met betrekking tot het in 
aanmerking komen van uitgaven voor 
begunstigden gelden mutatis mutandis voor 
uitgaven van uitvoerende organen.

8. De regels met betrekking tot het in 
aanmerking komen van uitgaven voor 
begunstigden gelden mutatis mutandis voor 
uitgaven van uitvoerende organen.

8 bis. Technische en administratieve 
bijstand worden gezien als in aanmerking 
komende kosten.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De Europese groepering voor territoriale samenwerking is een uniek instrument op EU-
niveau, dat plaatselijke strategieën kan bedenken en ontwikkelen, de beheersautoriteiten kan 
vertegenwoordigen in complexe programma's waarbij verschillende financieringsbronnen 
worden gecombineerd, en projecten of programma's kan uitvoeren. Een EGTS kan leiden tot 
vermindering van de administratieve kosten en complexiteit, wat bij grensoverschrijdende 
situaties een extra toegevoegde waarde oplevert.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behalve in de in artikel XXX van 
Verordening (EU) nr. XXXX/2012 [het 
nieuwe Financieel Reglement] bepaalde 
gevallen, worden voorstellen geselecteerd 
via oproepen tot het indienen van 
voorstellen die gebaseerd zijn op de in 
artikel 17 vermelde werkprogramma's.

1. Behalve in de in artikel XXX van 
Verordening (EU) nr. XXXX/2012 [het 
nieuwe Financieel Reglement] bepaalde 
gevallen, worden voorstellen geselecteerd 
via oproepen tot het indienen van 
voorstellen die gebaseerd zijn op de in 
artikel 17 vermelde werkprogramma's.

2. Op het gebied van vervoer: 2. Op het gebied van vervoer:

(a) wat subsidies voor studies betreft, 
bedraagt de financiële steun van de Unie 
hoogstens 50% van de in aanmerking 
komende uitgaven;

(a) wat subsidies voor studies betreft, 
bedraagt de financiële steun van de Unie 
hoogstens 50% van de in aanmerking 
komende uitgaven;

(b) wat subsidies voor werken betreft: (b) wat subsidies voor werken betreft:
(i) spoorwegen en binnenwateren: de 
financiële steun van de Unie bedraagt 
hoogstens 20% van de in aanmerking 

(i) spoorwegen en binnenwateren: de 
financiële steun van de Unie bedraagt 
minstens 20% maar hoogstens 30% van de 



PE491.329v02-00 24/38 AD\915841NL.doc

NL

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;

in aanmerking komende uitgaven; dit 
percentage wordt opgetrokken tot 
maximaal 30% voor werken die leiden tot 
het wegwerken van knelpunten; dit 
percentage wordt opgetrokken tot 
maximaal 40% voor werken die betrekking 
hebben op grensoverschrijdende gedeelten; 
25% van de financiering uit hoofde van 
de CEF wordt bestemd voor programma's 
gericht op grensovergangen;

(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, acties om de geluidsoverlast 
van vrachtvervoer per spoor te beperken 
door aanpassingen aan bestaand rollend 
materieel en het bevorderen van de 
modernisering ervan, en de ontwikkeling 
van havens, daarbij rekening houdend met 
geografisch benadeelde regio's, en acties 
die nieuwe technologieën en vernieuwing 
voor alle vervoerswijzen bevorderen: de 
financiële steun van de Unie bedraagt 
hoogstens 20% van de in aanmerking 
komende uitgaven.

(c) wat subsidies voor 
verkeersbeheersystemen en –diensten 
betreft:

(c) wat subsidies voor 
verkeersbeheersystemen en –diensten 
betreft:

(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) en de 
rivierinformatiesystemen: de financiële 
steun van de Unie bedraagt hoogstens 50% 
van de in aanmerking komende uitgaven;

(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) 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.

3. Op het gebied van energie: 3. Op het gebied van energie:

(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/of werkzaamheden;

(b) het medefinancieringspercentage kan (b) het medefinancieringspercentage kan 
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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.

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.

4. Op het gebied van telecommunicatie: 4. Op het gebied van telecommunicatie:

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

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

(b) acties op het gebied van generische 
diensten: de financiële steun van de Unie 
bedraagt hoogstens 75% van de in 
aanmerking komende uitgaven;

(b) acties op het gebied van generische 
diensten: de financiële steun van de Unie 
bedraagt hoogstens 75% van de in 
aanmerking komende uitgaven;

(c) platforms voor kerndiensten worden 
meestal gefinancierd op basis van 
aanbestedingen. In uitzonderlijk gevallen 
kunnen ze worden gefinancierd door een 
subsidie die tot 100% van de in 
aanmerking komende kosten dekt, 
onverminderd het 
medefinancieringsbeginsel; 

(c) platforms voor kerndiensten worden 
meestal gefinancierd op basis van 
aanbestedingen. In uitzonderlijk gevallen 
kunnen ze worden gefinancierd door een 
subsidie die tot 100% van de in 
aanmerking komende kosten dekt, 
onverminderd het 
medefinancieringsbeginsel; 

(d) programma-ondersteunende acties, 
inclusief het in kaart brengen van 
infrastructuur, twinning en technische 
bijstand: de financiële steun van de Unie 
bedraagt hoogstens 75% van de in 
aanmerking komende uitgaven.

(d) programma-ondersteunende acties, 
inclusief het in kaart brengen van 
infrastructuur, twinning en technische 
bijstand: de financiële steun van de Unie 
bedraagt hoogstens 75% van de in 
aanmerking komende uitgaven.

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 bovenvermelde 
medefinancieringspercentages 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.
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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 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.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de 10 000 000 000 euro die uit het 
Cohesiefonds worden overgedragen 
[Verordening XXX, artikel XX] en die 
bestemd zijn voor de lidstaten die in 
aanmerking komen voor het Cohesiefonds, 
worden specifieke aanbestedingen 
uitgeschreven voor projecten tot uitvoering 
van het kernnetwerk, en dit uitsluitend in 
de lidstaten die in aanmerking komen voor 
financiering uit het Cohesiefonds.

1. Voor de [XXX] euro die uit het 
Cohesiefonds worden overgedragen 
[Verordening XXX, artikel XX] en die 
bestemd zijn voor de lidstaten die in 
aanmerking komen voor het Cohesiefonds, 
worden specifieke aanbestedingen 
uitgeschreven voor projecten tot uitvoering 
van het kernnetwerk, en dit uitsluitend in 
de lidstaten die in aanmerking komen voor 
financiering uit het Cohesiefonds.

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, die ertoe strekken de 
belemmeringen voor de mobiliteit weg te 
nemen. De selectie van in aanmerking 
komende projecten gebeurt op basis van 
hun voldoende mate van ontwikkeling, 
kwaliteit en Europese toegevoegde waarde 
overeenkomstig de in deze verordening 
opgenomen doelstellingen en criteria en 
met inachtneming van de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds tot 31 december 2016. Met 
ingang van 1 januari 2017 worden de 
middelen die naar de Connecting Europe 
Facility zijn overgedragen en niet voor 
een vervoersinfrastructuurproject zijn 
bestemd, ter beschikking gesteld aan alle 
lidstaten die in aanmerking komen voor 
steun uit het Cohesiefonds ter 
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financiering van infrastructuurprojecten 
overeenkomstig de regels van deze 
verordening. Daarbij gaat de grootst 
mogelijke prioriteit evenwel uit naar 
projecten die stroken met de nationale 
toewijzingen uit het Cohesiefonds.

3. Bij wijze van uitzondering op artikel 10, 
en voor wat betreft de 10 000 000 000 euro
die uit het Cohesiefonds zijn overgedragen 
[Verordening XXX, artikel XX] om te 
worden gebruikt in de lidstaten die in 
aanmerking komen voor financiering uit 
het Cohesiefonds, zijn de 
financieringsplafonds die welke van 
toepassing zijn op het Cohesiefonds, zoals 
vermeld in artikel 22 en artikel 110, lid 3, 
van Verordening (EU) nr. XXX/2012 
[Verordening tot vaststelling van de 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, 
die onder het Gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006] voor 
de volgende acties:

3. Bij wijze van uitzondering op artikel 10, 
en voor wat betreft de [XXX] euro die uit 
het Cohesiefonds zijn overgedragen 
[Verordening XXX, artikel XX] om te 
worden gebruikt in de lidstaten die in 
aanmerking komen voor financiering uit 
het Cohesiefonds, zijn de 
financieringsplafonds die welke van 
toepassing zijn op het Cohesiefonds, zoals 
vermeld in artikel 22 en artikel 110, lid 3, 
van Verordening (EU) nr. XXX/2012 
[Verordening tot vaststelling van de 
gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, 
die onder het Gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006] voor 
de volgende acties:

(a) wat subsidies voor studies betreft; (a) wat subsidies voor studies betreft;

(b) wat subsidies voor werken betreft: (b) wat subsidies voor werken betreft:
(i) spoorwegen en binnenwateren; (i) spoorwegen en binnenwateren;

(ii) acties ter ondersteuning van 
grensoverschrijdende gedeelten;

(ii) acties ter ondersteuning van 
grensoverschrijdende gedeelten;

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

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

(c) wat subsidies voor 
verkeersbeheersystemen en –diensten 
betreft:

(c) wat subsidies voor 
verkeersbeheersystemen en –diensten 
betreft:

(i) het European Rail Traffic Management 
System (ERTMS);

(i) het European Rail Traffic Management 
System (ERTMS), de 
rivierinformatiediensten (RIS) en de 
monitoring- en informatiesystemen voor 
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de zeescheepvaart (VTMIS);
(ii) verkeersbeheersystemen. (ii) verkeersbeheersystemen;

(iii) snelwegen op zee.
Om voor het Cohesiefonds in aanmerking 
komende lidstaten te ondersteunen die 
moeite hebben om projecten op te zetten 
met een voldoende mate van ontwikkeling, 
kwaliteit en Europese toegevoegde 
waarde, organiseert de Commissie ten 
minste eenmaal per jaar aanvullende 
oproepen voor voorstellen. Om te zorgen 
voor een zo groot mogelijke absorptie van 
de overgedragen financiële middelen in 
alle lidstaten die in aanmerking komen 
voor het Cohesiefonds, wordt vooral 
aandacht besteed aan 
programmaondersteunende acties uit 
hoofde van de Connecting Europe 
Facility die gericht zijn op het vergroten 
van de institutionele capaciteit en de
doeltreffendheid van 
overheidsinstellingen en 
overheidsdiensten die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de 
in bijlage 1 bij onderhavige verordening 
opgesomde projecten.
3 bis. De uit het Cohesiefonds 
overgedragen [XXX] euro tellen niet mee 
in de beperking tot 2,5% van het bbp voor 
Cohesielanden.
3 ter. De middelen van het Cohesiefonds 
die worden gebruikt voor de financiering 
van projecten in de vervoerssector in voor 
het Cohesiefonds in aanmerking komende 
landen worden niet afgeboekt op het 
plafonneringssysteem van het 
cohesiebeleid.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
1. Lidstaten met financiële moeilijkheden 
die vallen onder de bepalingen van 
artikel 22 en artikel 100, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX 
(verordening met gemeenschappelijke 
bepalingen), kunnen, behalve van het 
hogere medefinancieringspercentage van 
maximaal 10% uit hoofde van de CEF1, 
op eigen verzoek ook gebruik maken van:
(i) de middelen die voortvloeien uit de 
gerealiseerde cashflows in het kader van 
de CEF voor infrastructuurprojecten;
(ii) de middelen die voortvloeien uit de 
gecorrigeerde en/of gerealiseerde 
cashflows binnen hun nationale middelen 
voor infrastructuurprojecten;
(iii) de respectieve bedragen worden door 
de Commissie gecentraliseerd beheerd in 
het kader van een programma voor 
concurrentievermogen en groei. Dit zal 
investeringen in zowel nationale als 
transnationale infrastructuurprojecten 
aanmoedigen en zo bijdragen aan een 
Europese toegevoegde waarde.
_________________
1 Idem 3, art. 11, lid 3.

Motivering

Lidstaten met financiële moeilijkheden zijn extra afhankelijk van infrastructuur, aangezien 
deze werkgelegenheid bevordert en groei stimuleert. 

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) na een beoordeling van de vooruitgang 
van het project, met name in geval van 
grote vertraging bij de tenuitvoerlegging 
van de actie.

(c) na een beoordeling van de vooruitgang 
van het project, met name in geval van 
grote vertraging bij de tenuitvoerlegging 
van de actie waarvoor de begunstigden 
direct verantwoordelijk zijn.

Amendement 26

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
opmerkingen kunnen maken.

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 minimaal drie maanden
opmerkingen kunnen maken.

Motivering

Een minimumperiode van drie maanden moet de nationale en plaatselijke autoriteiten 
voldoende tijd bieden om een grondige analyse op te stellen en nuttige opmerkingen in te 
dienen over een bepaald project alvorens de EU tot actie overgaat.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Financiële instrumenten moeten 
één of meer specifieke 
beleidsdoelstellingen van de Unie dienen, 
niet-discriminerend werken, een 
duidelijke einddatum hebben, stroken met 
de beginselen van gezond financieel 
beheer en een aanvulling vormen op 
traditionele instrumenten zoals subsidies.
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Motivering

Het gebruik van financiële instrumenten dient goed te worden gereguleerd en er dienen 
voldoende garanties te worden ingebouwd om het risico voor overheidsgeld te minimaliseren 
en het hefboomeffect te vergroten. 

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 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 in de sectoren energie,
vervoer en telecommunicatie, 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.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 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.

Ook 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.

Amendement 30
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie neemt passende 
maatregelen om te garanderen dat de 
financiële belangen van de Unie tijdens de 
tenuitvoerlegging van de bij dit besluit 
gefinancierde activiteiten worden 
beschermd door de toepassing van 
preventieve maatregelen ter bestrijding van 
fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten, door de uitvoering van 
effectieve controles en door de 
terugvordering van ten onrechte uitbetaalde 
bedragen, alsook, voor zover van 
toepassing, door doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende sancties.

1. De Commissie neemt passende 
maatregelen om te garanderen dat de 
financiële belangen van de Unie tijdens de 
tenuitvoerlegging van de bij dit besluit 
gefinancierde activiteiten worden 
beschermd door ervoor te zorgen dat de 
kosten voor dezelfde soort infrastructuur 
in de verschillende lidstaten niet 
onevenredig zijn met inachtneming van de 
plaatselijke prijzen, door de toepassing 
van preventieve maatregelen ter bestrijding 
van fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten, door de uitvoering van 
effectieve controles en door de 
terugvordering van ten onrechte uitbetaalde 
bedragen, alsook, voor zover van 
toepassing, door doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende sancties.

Motivering

Er moet zoveel mogelijk worden gewaarborgd dat de kosten van met EU-geld gefinancierde 
infrastructuurprojecten in de verschillende lidstaten homogeen zijn op basis van de kosten 
van plaatselijke arbeidskrachten en materialen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de coördinatie van de Facility 
wordt de Commissie bijgestaan door een
comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.

1. Voor de coördinatie van de Facility 
wordt de Commissie bijgestaan door een 
coördinatiecomité en comités die voor elk 
van de drie sectoren van het instrument -
vervoers-, energie- en telecommunicatie-
infrastructuur - zijn opgericht.  Deze 
comités zijn comités in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.
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Amendement 32

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 17 vermelde 
werkprogramma's, teneinde te garanderen 
dat deze onderling samenhangend zijn en 
dat synergieën tussen de sectoren worden 
geïdentificeerd en benut.

3. Het coördinatiecomité 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. De comités van de respectieve 
sectoren staan de Commissie bij in het 
toezicht op de tenuitvoerlegging van de 
respectieve richtsnoeren en nemen deel 
aan de herzieningen ervan.

Amendement 33

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 artikel 20 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode van 
drie jaar vanaf ...*. De Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden voor het 
verstrijken van de termijn van drie jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van elke termijn tegen deze 
verlenging verzet.
_________________
* PB: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening in 
te vullen.
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Motivering

Gedelegeerde handelingen mogen niet vooruitlopen op de bevoegdheden van de wetgevers en 
derhalve dienen er bepalingen te worden opgenomen die het mogelijk maken de 
uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie regelmatig te monitoren. 

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een gedelegeerde handeling die in 
overeenstemming met artikel 20 is 
vastgesteld, treedt pas in werking indien 
het Europees Parlement of de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
bekendmaking ervan aan het Europees 
Parlement en de Raad geen verzet heeft 
aangetekend of indien het Europees 
Parlement en de Raad voor het verstrijken 
van deze termijn de Commissie ervan in 
kennis hebben gesteld dat zij geen verzet 
wensen aan te tekenen. Op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad kan 
deze termijn met twee maanden worden 
verlengd.

5. Een gedelegeerde handeling die in 
overeenstemming met artikel 20 is 
vastgesteld, treedt pas in werking indien 
het Europees Parlement of de Raad binnen 
een termijn van drie maanden na de 
bekendmaking ervan aan het Europees 
Parlement en de Raad geen verzet heeft 
aangetekend of indien het Europees 
Parlement en de Raad voor het verstrijken 
van deze termijn de Commissie ervan in 
kennis hebben gesteld dat zij geen verzet 
wensen aan te tekenen. Op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad kan 
deze termijn met drie maanden worden 
verlengd.

Amendement 35

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 

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

Commissie ook na of er ruimte is voor 
vereenvoudiging en bekijkt zij de interne 
en externe samenhang, de blijvende 
relevantie van alle doelstellingen en de 
bijdrage van de maatregelen tot de EU-
prioriteiten inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei, waaronder het effect op 
de economische, sociale en territoriale 
samenhang. Zij houdt daarbij rekening 
met het langetermijneffect van eerdere 
maatregelen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – afdeling a – punt 2 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

BY grens – Warschau – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlijn – Hannover –
Osnabrück – Rheine-
Twente/Mittellandkanaal – Enschede –
Hengelo-Utrecht – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Binnenwateren: haalbaarheidsstudie voor 
de verbinding tussen het Mittellandkanaal 
en het Twentekanaal

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel I – afdeling a – punt 2 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

BY grens – Warschau – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlijn – Hannover –
Osnabrück – luchthaven 
Münster/Osnabrück (FMO) – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool
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Spoor, luchthaven: verbinding spoor –
luchthaven Münster-Osnabrück

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel I – afdeling a – punt 2 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Spoor: opwaardering van diverse delen 
(Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Twente; vooral Minden/Seelze –
Hannover en ringweg Twente)

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel I – afdeling a – punt 2 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

BY grens – Warschau – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlijn – Hannover –
West-Duitse kanalen, Mittellandkanaal –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Vooraf geïdentificeerde delen: West-
Duitse kanalen, Mittellandkanaal, 
Hannover – Magdeburg - Berlijn
Vervoerswijze: Binnenwateren
Beschrijving/data: opwaardering (bijv. 
verhoging van bruggen voor de doorgang 
van drie lagen containers) met inbegrip 
van aansluitingen op andere 
vervoerswijzen
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