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Amendement 1
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer die de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in de Unie verzekeren door de regio's te 
verbinden; wijst erop dat de bestaande 
verplichte openbare diensten moeten 
worden behouden om de bereikbaarheid te 
garanderen van regio's met geografische 
beperkingen, zoals perifere en insulaire 
gebieden; wijst op het belang van 
luchthavens, met name regionale 
luchthavens, die soms de enige adequate 
verbinding bieden tussen een regio en de 
rest van Europa;

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer die de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in de Unie verzekeren door de regio's te 
verbinden; wijst erop dat de bestaande 
verplichte openbare diensten moeten 
worden behouden om de bereikbaarheid te 
garanderen van regio's met geografische 
beperkingen, zoals de ultraperifere 
gebieden, perifere en insulaire gebieden; 
wijst op het belang van luchthavens, met 
name regionale luchthavens, die soms de 
enige adequate verbinding bieden tussen 
een regio en de rest van Europa;

Or. fr

Amendement 2
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer die de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in de Unie verzekeren door de regio's te 
verbinden; wijst erop dat de bestaande 
verplichte openbare diensten moeten 
worden behouden om de bereikbaarheid te 
garanderen van regio's met geografische 
beperkingen, zoals perifere en insulaire 
gebieden; wijst op het belang van 
luchthavens, met name regionale 
luchthavens, die soms de enige adequate 

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer en de 
bijdrage die zij leveren aan de territoriale, 
economische en sociale cohesie in de Unie 
door de regio's te verbinden; wijst erop dat 
de bestaande verplichte openbare diensten 
moeten worden behouden om de 
bereikbaarheid te garanderen van regio's 
met geografische beperkingen, en dat er 
prioriteit moet worden gegeven aan het 
verbeteren van de intermodaliteit om dat 
doel te kunnen bereiken; wijst op het 
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verbinding bieden tussen een regio en de 
rest van Europa;

belang van luchthavens, met name 
regionale luchthavens, die soms de enige 
adequate verbinding bieden tussen een 
regio en de rest van Europa;

Or. en

Amendement 3
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer die de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in de Unie verzekeren door de regio's te 
verbinden; wijst erop dat de bestaande 
verplichte openbare diensten moeten 
worden behouden om de bereikbaarheid te 
garanderen van regio's met geografische 
beperkingen, zoals perifere en insulaire 
gebieden; wijst op het belang van 
luchthavens, met name regionale 
luchthavens, die soms de enige adequate 
verbinding bieden tussen een regio en de 
rest van Europa;

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer die de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in de Unie verzekeren door de regio's te 
verbinden; wijst erop dat de bestaande 
verplichte openbare diensten moeten 
worden behouden om de bereikbaarheid te 
garanderen van regio's met geografische 
beperkingen, zoals perifere of insulaire 
gebieden of centrale gebieden die niet aan 
de belangrijkste transportroutes liggen; is 
voorstander van de mogelijkheid tot het 
sluiten van partnerschapsovereenkomsten 
die de steun hebben van nationale en 
regionale autoriteiten en 
luchtvaartmaatschappijen; wijst op het 
belang van luchthavens, met name
regionale luchthavens, die soms de enige 
adequate verbinding bieden tussen een 
regio en de rest van Europa;

Or. it

Amendement 4
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1



AM\887668NL.doc 5/29 PE478.609v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer die de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in de Unie verzekeren door de regio's te 
verbinden; wijst erop dat de bestaande 
verplichte openbare diensten moeten 
worden behouden om de bereikbaarheid te 
garanderen van regio's met geografische 
beperkingen, zoals perifere en insulaire 
gebieden; wijst op het belang van 
luchthavens, met name regionale 
luchthavens, die soms de enige adequate 
verbinding bieden tussen een regio en de 
rest van Europa;

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer en hun 
essentiële rol bij het verzekeren van de 
territoriale, economische en sociale 
cohesie, zowel binnen de lidstaten als in 
de Unie, door de regio's te verbinden; wijst 
erop dat de bestaande verplichte openbare 
diensten of in de toekomst overeen te 
komen verplichte openbare diensten
moeten worden gerechtvaardigd teneinde
de bereikbaarheid te garanderen van regio's 
met geografische beperkingen, met name
perifere en insulaire gebieden, gezien het 
feit dat deze regio's met passende 
verbindingen voor luchtvervoer het hoofd 
kunnen bieden aan hun inherente
geografische beperkingen; wijst op het 
belang van luchthavens, met name 
regionale luchthavens, die soms de enige 
adequate verbinding bieden tussen een 
regio en de rest van Europa; in de huidige 
context van de economische crisis en de 
behoefte om beleidslijnen toe te passen ter 
consolidatie van de begroting, is het 
evident dat de juiste balans moet worden 
gevonden tussen de noodzaak voor elke 
luchthaven om concurrerend te zijn en de 
boeken te kunnen afsluiten, en de sociale 
en regionale behoeften waaraan moet 
worden voldaan;

Or. es

Amendement 5
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer die de 

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer die de 
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territoriale, economische en sociale cohesie 
in de Unie verzekeren door de regio's te 
verbinden; wijst erop dat de bestaande 
verplichte openbare diensten moeten 
worden behouden om de bereikbaarheid te 
garanderen van regio's met geografische 
beperkingen, zoals perifere en insulaire 
gebieden; wijst op het belang van 
luchthavens, met name regionale 
luchthavens, die soms de enige adequate 
verbinding bieden tussen een regio en de 
rest van Europa;

territoriale, economische en sociale cohesie 
in de Unie verzekeren door de regio's te 
verbinden; wijst erop dat de bestaande 
verplichte openbare diensten moeten 
worden behouden om de bereikbaarheid en 
de territoriale continuïteit te garanderen 
van regio's met geografische beperkingen, 
zoals perifere, ultraperifere en insulaire 
gebieden, in het bijzonder als gevolg van 
hun afgelegen ligging; wijst op het belang 
van luchthavens, met name regionale 
luchthavens, die soms de enige adequate 
verbinding bieden tussen een regio en de 
rest van Europa;

Or. pt

Amendement 6
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer die de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in de Unie verzekeren door de regio's te 
verbinden; wijst erop dat de bestaande 
verplichte openbare diensten moeten 
worden behouden om de bereikbaarheid te 
garanderen van regio's met geografische 
beperkingen, zoals perifere en insulaire 
gebieden; wijst op het belang van 
luchthavens, met name regionale 
luchthavens, die soms de enige adequate 
verbinding bieden tussen een regio en de 
rest van Europa;

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer die de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in de Unie verzekeren door de regio's te 
verbinden; wijst erop dat de bestaande 
verplichte openbare diensten moeten 
worden behouden om de bereikbaarheid te 
garanderen van regio's met geografische 
beperkingen, zoals perifere en insulaire 
gebieden; wijst op het belang van 
luchthavens, die soms de enige adequate 
verbinding bieden tussen een regio en de 
rest van Europa;

Or. de

Amendement 7
Salvatore Caronna
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer die de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in de Unie verzekeren door de regio's te 
verbinden; wijst erop dat de bestaande 
verplichte openbare diensten moeten 
worden behouden om de bereikbaarheid te 
garanderen van regio's met geografische 
beperkingen, zoals perifere en insulaire 
gebieden; wijst op het belang van 
luchthavens, met name regionale 
luchthavens, die soms de enige adequate 
verbinding bieden tussen een regio en de 
rest van Europa;

1. benadrukt het belang van regionale 
luchthavens in het luchtvervoer die de 
territoriale, economische en sociale cohesie 
in de Unie verzekeren door de regio's te 
verbinden; wijst erop dat de bestaande 
verplichte openbare diensten moeten 
worden behouden om de bereikbaarheid te 
garanderen van regio's met geografische 
beperkingen, zoals perifere en insulaire 
gebieden; wijst op het belang van 
luchthavens, met name regionale 
luchthavens, die soms de enige adequate 
verbinding bieden tussen regio's;

Or. it

Amendement 8
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat regionale 
luchthavens tevens nodig zijn in de minst 
ontwikkelde regio's van Europa, die niet 
beschikken over een sterk wegen- of 
spoorwegnetwerk; is van mening dat er 
moet worden voorzien in een minimum 
aan luchtvervoer naar nationale 
hoofdsteden;

Or. en

Amendement 9
Giommaria Uggias
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de irrationele 
uitbreiding naar nog meer regionale 
luchthavens indruist tegen efficiëntie- en 
duurzaamheidscriteria; stelt daarentegen 
dat bestaande verbindingen moeten 
worden versterkt, met name in gebieden 
(bijvoorbeeld eilanden) die te kampen 
hebben met geografische beperkingen; 
juicht dientengevolge elk initiatief toe dat 
gericht is op de ontwikkeling van de rol 
van het openbaar vervoer, waaronder het 
vervoer over de weg, om verbindingen te 
verbeteren;

Or. it

Amendement 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regionale autoriteiten meer rekening te 
houden met het feit dat gunstige
luchtvaartverbindingen vaak van 
doorslaggevend belang zijn bij de groei 
van toerisme en van fundamenteel belang 
zijn voor een snel vervoer van passagiers 
en goederen;

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regionale autoriteiten meer rekening te 
houden met het feit dat gunstige 
luchtvaartverbindingen vaak van 
doorslaggevend belang zijn bij de groei 
van de plaatselijke economie en het
toerisme en van fundamenteel belang zijn 
voor een snel vervoer van passagiers en 
goederen;

Or. ro

Amendement 11
Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regionale autoriteiten meer rekening te 
houden met het feit dat gunstige 
luchtvaartverbindingen vaak van 
doorslaggevend belang zijn bij de groei 
van toerisme en van fundamenteel belang 
zijn voor een snel vervoer van passagiers 
en goederen;

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regionale autoriteiten meer rekening te 
houden met het feit dat gunstige 
luchtvaartverbindingen hoe dan ook van 
doorslaggevend belang zijn bij de groei 
van toerisme en van fundamenteel belang 
zijn voor een snel vervoer van passagiers 
en goederen; aangezien het toerisme blijk 
geeft van veerkracht ten opzichte van de 
economische crisis, moet er speciale 
aandacht worden besteed aan elk aspect 
of besluit binnen het economische beleid 
dat het toerisme kan ondersteunen of 
bevorderen, zoals projecten op het gebied 
van luchtvervoer en 
luchthaveninfrastructuur;

Or. es

Amendement 12
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regionale autoriteiten meer rekening te 
houden met het feit dat gunstige 
luchtvaartverbindingen vaak van 
doorslaggevend belang zijn bij de groei 
van toerisme en van fundamenteel belang 
zijn voor een snel vervoer van passagiers 
en goederen;

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regionale autoriteiten rekening te 
houden met het feit dat gunstige 
luchtvaartverbindingen vaak van 
doorslaggevend belang zijn bij de groei 
van toerisme en van fundamenteel belang 
zijn voor een snel vervoer van passagiers 
en goederen;

Or. de
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Amendement 13
Salvatore Caronna

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regionale autoriteiten meer rekening te 
houden met het feit dat gunstige 
luchtvaartverbindingen vaak van 
doorslaggevend belang zijn bij de groei 
van toerisme en van fundamenteel belang 
zijn voor een snel vervoer van passagiers 
en goederen;

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regionale autoriteiten rekening te 
houden met het feit dat gunstige 
luchtvaartverbindingen belangrijk zijn
voor de groei van toerisme en voor een 
snel vervoer van passagiers en goederen;

Or. it

Amendement 14
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regionale autoriteiten meer rekening te 
houden met het feit dat gunstige 
luchtvaartverbindingen vaak van 
doorslaggevend belang zijn bij de groei 
van toerisme en van fundamenteel belang 
zijn voor een snel vervoer van passagiers 
en goederen;

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regionale autoriteiten meer rekening te 
houden met het feit dat gunstige 
luchtvaartverbindingen vaak van 
doorslaggevend belang zijn bij de groei 
van toerisme en van fundamenteel belang 
zijn voor een snel vervoer van passagiers 
en goederen; erkent het belang van 
regionale luchthavens voor de verbetering 
van de mobiliteit en de interregionale 
connectiviteit en voor het aantrekkelijker 
maken van regio's;

Or. ro

Amendement 15
Petru Constantin Luhan
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regionale autoriteiten meer rekening te 
houden met het feit dat gunstige 
luchtvaartverbindingen vaak van 
doorslaggevend belang zijn bij de groei 
van toerisme en van fundamenteel belang 
zijn voor een snel vervoer van passagiers 
en goederen;

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regionale autoriteiten meer rekening te 
houden met het feit dat gunstige 
luchtvaartverbindingen vaak van 
doorslaggevend belang zijn bij de groei 
van toerisme of om investeerders aan te 
trekken en van fundamenteel belang zijn 
voor een snel vervoer van passagiers en 
goederen, daarbij in gedachten houdend 
dat luchthavens een belangrijke drijvende 
kracht zijn achter economische en 
regionale ontwikkeling;

Or. ro

Amendement 16
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt de rol van regionale 
luchthavens als centrum voor 
innovatieclusters door de vestigingskosten 
voor opstartende bedrijven in geografisch 
afgelegen gebieden te verkleinen;

Or. en

Amendement 17
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het economische belang van 
regionale luchthavens voor het scheppen 
van nieuwe banen, zeker in minder 
ontwikkelde of benadeelde regio's; 
benadrukt in dat verband de noodzaak om 
beter gebruik te maken van het potentieel 
aan groene banen;

3. benadrukt het economische belang van 
regionale luchthavens voor het scheppen 
van nieuwe banen, zeker in minder 
ontwikkelde of benadeelde regio's; 
benadrukt in dat verband de noodzaak om 
beter gebruik te maken van het potentieel 
aan groene banen; betreurt echter het 
grote aantal onzekere banen en de 
geringe impact op plaatselijke 
arbeidsmarkten;

Or. en

Amendement 18
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het economische belang van 
regionale luchthavens voor het scheppen 
van nieuwe banen, zeker in minder 
ontwikkelde of benadeelde regio's; 
benadrukt in dat verband de noodzaak om 
beter gebruik te maken van het potentieel 
aan groene banen;

3. benadrukt het economische belang van 
regionale luchthavens voor het scheppen 
van nieuwe banen, zeker in minder 
ontwikkelde of benadeelde regio's; 
benadrukt in dat verband de noodzaak om 
beter gebruik te maken van het potentieel 
aan groene banen; stelt wel dat de 
arbeidsomstandigheden van het 
luchthavenpersoneel moeten worden 
gerespecteerd, waarbij een minimum aan 
bescherming moet worden geboden, wat 
vaak niet het geval is, omdat het grootste 
deel van het verkeer voor rekening komt 
van goedkope luchtvaartmaatschappijen;

Or. it

Amendement 19
Salvatore Caronna
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het economische belang van 
regionale luchthavens voor het scheppen 
van nieuwe banen, zeker in minder 
ontwikkelde of benadeelde regio's; 
benadrukt in dat verband de noodzaak om 
beter gebruik te maken van het potentieel 
aan groene banen;

3. wijst op het economisch belang dat 
regionale luchthavens de voorbije jaren
hebben verworven voor het scheppen van 
nieuwe banen, zeker in minder 
ontwikkelde of benadeelde regio's, maar 
stelt tevens dat voor personeel werkzaam 
op de luchthaven zelf of voor bedrijven die 
daar diensten verlenen of voor 
luchtvaartmaatschappijen die daar actief 
zijn, de nodige degelijke 
contractvoorwaarden en lonen moeten 
gelden; benadrukt in dat verband de 
noodzaak om beter gebruik te maken van 
het potentieel aan groene banen;

Or. it

Amendement 20
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het economische belang van 
regionale luchthavens voor het scheppen 
van nieuwe banen, zeker in minder 
ontwikkelde of benadeelde regio's; 
benadrukt in dat verband de noodzaak om 
beter gebruik te maken van het potentieel 
aan groene banen;

3. benadrukt het economische belang van 
regionale luchthavens voor het scheppen 
van nieuwe banen, zeker in minder 
ontwikkelde, benadeelde of insulaire
regio's; benadrukt in dat verband als 
logisch gevolg, de mogelijkheid die we 
hebben om beter gebruik te maken van het 
potentieel dat voortvloeit uit de nieuwe 
kijk op luchthavens als een 
doeltreffendere manier om groene banen 
te creëren;

Or. es
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Amendement 21
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het economische belang van 
regionale luchthavens voor het scheppen 
van nieuwe banen, zeker in minder 
ontwikkelde of benadeelde regio's; 
benadrukt in dat verband de noodzaak om 
beter gebruik te maken van het potentieel 
aan groene banen;

3. benadrukt het economische belang van 
regionale luchthavens voor het scheppen 
van nieuwe banen, zeker in minder 
ontwikkelde of benadeelde regio's;

Or. de

Amendement 22
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het economische belang van 
regionale luchthavens voor het scheppen 
van nieuwe banen, zeker in minder 
ontwikkelde of benadeelde regio's; 
benadrukt in dat verband de noodzaak om 
beter gebruik te maken van het potentieel 
aan groene banen;

3. benadrukt het economische belang van 
regionale luchthavens voor het 
consolideren van de positie van regionale 
economische groeikernen in Europa; 
vestigt de aandacht op de mogelijkheden 
voor het scheppen van nieuwe banen, zeker 
in minder ontwikkelde of benadeelde 
regio's; benadrukt in dat verband de 
noodzaak om beter gebruik te maken van 
het potentieel aan groene banen;

Or. ro

Amendement 23
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten om rekening te houden 
met ecologische en meteorologische 
factoren bij de besluitvorming over de 
aanleg van luchthavens;

4. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten om rekening te houden 
met ecologische, territoriale en 
meteorologische factoren bij de 
besluitvorming over de aanleg van 
luchthavens; beklemtoont het belang om 
bestaande structuren te gebruiken en te 
moderniseren alvorens er nieuwe te 
bouwen;

Or. en

Amendement 24
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten om rekening te houden 
met ecologische en meteorologische 
factoren bij de besluitvorming over de 
aanleg van luchthavens;

4. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten om rekening te houden 
met ecologische en meteorologische 
factoren en met rationele criteria bij de 
besluitvorming over de aanleg van 
luchthavens;

Or. it

Amendement 25
Salvatore Caronna

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten om rekening te houden 
met ecologische en meteorologische 
factoren bij de besluitvorming over de 

4. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten om rekening te houden 
met ecologische en meteorologische 
factoren bij de renovatie of uitbreiding 
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aanleg van luchthavens; van regionale luchthavenfaciliteiten;

Or. it

Amendement 26
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten om rekening te houden 
met ecologische en meteorologische 
factoren bij de besluitvorming over de 
aanleg van luchthavens;

4. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten om niet alleen rekening 
te houden met economische en financiële 
overwegingen, maar ook met ecologische 
en meteorologische factoren bij de 
besluitvorming over de aanleg van 
luchthavens;

Or. es

Amendement 27
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten om rekening te houden 
met ecologische en meteorologische 
factoren bij de besluitvorming over de 
aanleg van luchthavens;

4. verzoekt de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten om rekening te houden 
met ecologische en meteorologische 
factoren bij de besluitvorming over de 
aanleg van luchthavens; wijst erop dat er 
bij de ontwikkeling van het luchtvervoer 
rekening moet worden gehouden met de 
doelstellingen zoals beschreven in de 
Europa 2020-strategie; adviseert 
dientengevolge dat luchthavens hun CO2-
uitstoot afkomstig van luchtvervoer door 
het EU-luchtruim tegen 2020 met 30% 
verminderen;
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Or. ro

Amendement 28
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale oplossingen te 
kiezen; is van mening dat er 
spoorwegverbindingen tussen luchthavens 
zouden moeten worden aangelegd, omdat 
dat een ideale manier is om de 
capaciteitsproblemen van de luchthavens in 
kwestie te verhelpen;

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale oplossingen te 
kiezen; is van mening dat er verbindingen
voor openbaar vervoer tussen luchthavens 
zouden moeten worden aangelegd, omdat 
dat een ideale manier is om de 
capaciteitsproblemen van de luchthavens in 
kwestie te verhelpen;

Or. en

Amendement 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale oplossingen te 
kiezen; is van mening dat er 
spoorwegverbindingen tussen luchthavens 
zouden moeten worden aangelegd, omdat 
dat een ideale manier is om de 
capaciteitsproblemen van de luchthavens in 
kwestie te verhelpen;

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale oplossingen te 
kiezen; is van mening dat regionale
luchthavens moeten worden geïntegreerd 
in nationale en Europese 
vervoersnetwerken, met name 
spoorwegnetwerken, om te helpen de 
capaciteitsproblemen van de luchthavens in 
kwestie te verminderen;

Or. fr
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Amendement 30
Salvatore Caronna

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale oplossingen te 
kiezen; is van mening dat er 
spoorwegverbindingen tussen luchthavens 
zouden moeten worden aangelegd, omdat 
dat een ideale manier is om de 
capaciteitsproblemen van de luchthavens in 
kwestie te verhelpen;

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale oplossingen te 
kiezen; is van mening dat er 
spoorwegverbindingen tussen luchthavens 
zouden moeten worden aangelegd, omdat 
dat een ideale manier is om de 
capaciteitsproblemen van de luchthavens in 
kwestie te verhelpen; meent dat betere 
verbindingen tussen regionale 
luchthavens en lokale spoorweg- of 
tramdiensten het milieu ten goede kunnen 
komen en kunnen helpen het regionaal 
vervoer in zijn totaliteit te rationaliseren;

Or. it

Amendement 31
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale oplossingen te 
kiezen; is van mening dat er 
spoorwegverbindingen tussen luchthavens 
zouden moeten worden aangelegd, omdat 
dat een ideale manier is om de 
capaciteitsproblemen van de luchthavens in 
kwestie te verhelpen;

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale 
vervoersoplossingen te kiezen; is derhalve
van mening dat, gezien de huidige staat 
van technologische vooruitgang op dit 
gebied, er spoorweg- of 
wegtransportverbindingen tussen 
luchthavens zouden moeten worden 
aangelegd, omdat dat een ideale manier is 
om de capaciteitsproblemen van de 
luchthavens in kwestie te verhelpen;

Or. es
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Amendement 32
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale oplossingen te 
kiezen; is van mening dat er 
spoorwegverbindingen tussen luchthavens 
zouden moeten worden aangelegd, omdat 
dat een ideale manier is om de 
capaciteitsproblemen van de luchthavens in 
kwestie te verhelpen;

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale oplossingen te 
kiezen; is van mening dat er 
spoorwegverbindingen tussen luchthavens 
zouden moeten worden aangelegd, omdat 
dat een ideale manier is om de 
capaciteitsproblemen van de luchthavens in 
kwestie te verhelpen; uit het verzoek dat de 
specifieke situatie van bepaalde regio's 
waar de ontwikkeling van intermodaliteit 
wordt beïnvloed door de fysieke en 
natuurlijke omstandigheden, zoals de 
ultraperifere regio's, niet wordt 
verwaarloosd;

Or. pt

Amendement 33
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale oplossingen te 
kiezen; is van mening dat er
spoorwegverbindingen tussen luchthavens 
zouden moeten worden aangelegd, omdat 
dat een ideale manier is om de 
capaciteitsproblemen van de luchthavens in 
kwestie te verhelpen;

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale oplossingen te 
kiezen; is van mening dat luchthavens
spoorwegverbindingen nodig hebben, 
omdat dat een ideale manier is om de 
capaciteitsproblemen van de luchthavens in 
kwestie te verhelpen;

Or. de
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Amendement 34
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale oplossingen te 
kiezen; is van mening dat er 
spoorwegverbindingen tussen luchthavens 
zouden moeten worden aangelegd, omdat 
dat een ideale manier is om de 
capaciteitsproblemen van de luchthavens in 
kwestie te verhelpen;

5. acht het met name belangrijk om waar 
mogelijk voor intermodale oplossingen te 
kiezen; is van mening dat er 
spoorwegverbindingen tussen luchthavens 
zouden moeten worden aangelegd, omdat 
dat een ideale manier is om de 
capaciteitsproblemen van de luchthavens in 
kwestie te verhelpen; erkent de mogelijke 
bijdrage die regionale luchthavens 
kunnen leveren om de congestie van het 
passagiersvervoer te verminderen, waarbij 
overvolle luchthavens worden ontlast, en 
om de luchtvervoersroutes te 
diversifiëren; dringt er bij de autoriteiten 
van de lidstaten op aan om plannen voor 
te stellen om bestaande regionale 
luchthavens te ontwikkelen en ze 
efficiënter te maken;

Or. ro

Amendement 35
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de modernisering en 
ontwikkeling van luchthavens extreem 
kostbaar is en dat de bedragen die voor dit 
doel bestemd zijn over het algemeen verre 
van toereikend zijn om de 
concurrentiepositie van Europese 
luchthavens te stimuleren, de 
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capaciteitsknelpunten weg te werken en zo 
de efficiëntie van het luchtvervoer te 
vergroten en de prijs-kwaliteitsverhouding 
van het passagiers- en goederenvervoer te 
verbeteren.

Or. ro

Amendement 36
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de aanleg en 
uitbreiding van regionale luchthavens en de 
daarmee samenhangende infrastructuur op 
een correcte manier door de nationale en 
regionale autoriteiten zouden moeten 
worden ondersteund en gefinancierd met 
behulp van de TEN-T-netwerken, het 
Cohesiefonds en het EOGFL;

6. is van mening dat de aanleg en 
uitbreiding van regionale luchthavens en de 
daarmee samenhangende infrastructuur op 
een correcte manier door de nationale en 
regionale autoriteiten zouden moeten 
worden ondersteund en gefinancierd met 
behulp van de TEN-T-netwerken, het 
Cohesiefonds en het EOGFL, voor alle 
categorieën regio's gedurende de 
programmeringsperiode 2014-2020;

Or. fr

Amendement 37
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de aanleg en 
uitbreiding van regionale luchthavens en de 
daarmee samenhangende infrastructuur op 
een correcte manier door de nationale en 
regionale autoriteiten zouden moeten 
worden ondersteund en gefinancierd met 
behulp van de TEN-T-netwerken, het 

6. is van mening dat de aanleg en 
uitbreiding van regionale luchthavens en de 
daarmee samenhangende infrastructuur op 
een correcte manier door de nationale en 
regionale autoriteiten zouden moeten 
worden ondersteund en onderwerp van 
overleg moeten zijn met de betrokken 
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Cohesiefonds en het EOGFL; plaatselijke en regionale bevolking;
benadrukt dat besluiten transparant 
moeten zijn en gebaseerd op een kosten-
batenanalyse;

Or. en

Amendement 38
Salvatore Caronna, Constanze Angela Krehl

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de aanleg en 
uitbreiding van regionale luchthavens en 
de daarmee samenhangende infrastructuur 
op een correcte manier door de nationale 
en regionale autoriteiten zouden moeten 
worden ondersteund en gefinancierd met 
behulp van de TEN-T-netwerken, het 
Cohesiefonds en het EOGFL;

6. is van mening dat regionale luchthavens 
en de daarmee samenhangende 
infrastructuur die een geringe belasting 
vormen voor het milieu op een correcte 
manier door de nationale en regionale 
autoriteiten zouden moeten worden 
ondersteund en tevens in aanmerking 
zouden moeten worden genomen voor 
aanvragen voor financiering via EU-
fondsen;

Or. it

Amendement 39
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de aanleg en 
uitbreiding van regionale luchthavens en de 
daarmee samenhangende infrastructuur op 
een correcte manier door de nationale en 
regionale autoriteiten zouden moeten 
worden ondersteund en gefinancierd met 
behulp van de TEN-T-netwerken, het 
Cohesiefonds en het EOGFL;

6. is van mening dat de aanleg en 
uitbreiding van regionale luchthavens en de 
daarmee samenhangende infrastructuur op 
een correcte manier door de nationale en 
regionale autoriteiten zouden moeten 
worden ondersteund en gefinancierd met 
behulp van de TEN-T-netwerken, het 
Cohesiefonds en het EOGFL, binnen het 



AM\887668NL.doc 23/29 PE478.609v01-00

NL

nieuwe programmeringskader dat 
momenteel wordt geëvalueerd;

Or. es

Amendement 40
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de aanleg en 
uitbreiding van regionale luchthavens en de 
daarmee samenhangende infrastructuur op 
een correcte manier door de nationale en 
regionale autoriteiten zouden moeten 
worden ondersteund en gefinancierd met 
behulp van de TEN-T-netwerken, het 
Cohesiefonds en het EOGFL;

6. is van mening dat de instandhouding, de 
aanleg en uitbreiding van regionale 
luchthavens en de daarmee samenhangende 
infrastructuur hoofdzakelijk moeten 
worden bekeken vanuit een economisch 
oogpunt;

Or. de

Amendement 41
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de aanleg en 
uitbreiding van regionale luchthavens en de 
daarmee samenhangende infrastructuur op 
een correcte manier door de nationale en 
regionale autoriteiten zouden moeten 
worden ondersteund en gefinancierd met 
behulp van de TEN-T-netwerken, het 
Cohesiefonds en het EOGFL;

6. is van mening dat de aanleg en 
uitbreiding van regionale luchthavens en de 
daarmee samenhangende infrastructuur op 
een correcte manier door de nationale en 
regionale autoriteiten zouden moeten 
worden ondersteund en gefinancierd met 
behulp van de TEN-T-netwerken, het 
Cohesiefonds en het EOGFL; adviseert de 
Commissie in gedachten te houden welke 
kansen regionale luchthavens bieden als 
onderdeel van het trans-Europese 
vervoersnetwerk dat besloten ligt in de
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Connecting Europe Facility;

Or. ro

Amendement 42
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de aanleg en 
uitbreiding van regionale luchthavens en de 
daarmee samenhangende infrastructuur op 
een correcte manier door de nationale en 
regionale autoriteiten zouden moeten 
worden ondersteund en gefinancierd met
behulp van de TEN-T-netwerken, het 
Cohesiefonds en het EOGFL;

6. is van mening dat de aanleg en 
uitbreiding van regionale luchthavens en de 
daarmee samenhangende infrastructuur op 
een correcte manier door de nationale en 
regionale autoriteiten zouden moeten 
worden ondersteund en gefinancierd met 
behulp van de TEN-T-netwerken, het 
Cohesiefonds en het EOGFL, alsmede 
andere door de EU gefinancierde 
financiële instrumenten;

Or. ro

Amendement 43
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat regionale vrachtluchthavens, 
net als passagiersluchthavens, worden 
opgenomen in EU-programma's; 
benadrukt dat vrachtluchthavens nog 
steeds van essentieel belang kunnen zijn 
voor regionale ontwikkeling, zelfs als een 
regionale passagiersluchthaven als niet 
levensvatbaar wordt beschouwd;

Or. en



AM\887668NL.doc 25/29 PE478.609v01-00

NL

Amendement 44
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de ontwikkeling 
van regionale luchthavens in aanmerking 
genomen moet worden in het kader van 
acties ter verwezenlijking van de 
doelstelling van territoriale 
samenwerking, om de regio's zo een 
gelijke toegang te bieden tot luchthavens 
en om tot een gecoördineerde 
ontwikkeling van een netwerk van 
vervoersverbindingen te komen, met het 
oog op territoriale cohesie;

Or. pt

Amendement 45
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de lidstaten en de regionale 
en lokale autoriteiten op aan ervoor te 
zorgen dat luchthavens, overeenkomstig 
een specifieke territoriale evaluatie, 
worden opgenomen in de regionale 
bestemmingsplannen of worden 
meegewogen in strategieën voor regionale 
ontwikkeling.

7. dringt er bij de lidstaten en de regionale 
en lokale autoriteiten op aan ervoor te 
zorgen dat luchthavens, overeenkomstig 
een specifieke territoriale evaluatie, 
worden opgenomen in de regionale 
bestemmingsplannen of worden 
meegewogen in strategieën voor regionale 
ontwikkeling en, waar dit gepast is, in 
bestaande en toekomstige macroregionale
strategieën.

Or. fr
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Amendement 46
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de lidstaten en de regionale 
en lokale autoriteiten op aan ervoor te 
zorgen dat luchthavens, overeenkomstig 
een specifieke territoriale evaluatie, 
worden opgenomen in de regionale 
bestemmingsplannen of worden 
meegewogen in strategieën voor regionale 
ontwikkeling.

7. dringt er bij de lidstaten en de regionale 
en lokale autoriteiten op aan ervoor te 
zorgen dat luchthavens, overeenkomstig 
een specifieke territoriale evaluatie, 
worden opgenomen in de regionale 
bestemmingsplannen, met name in 
geïntegreerde plannen voor duurzame 
mobiliteit.

Or. en

Amendement 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de lidstaten en de regionale 
en lokale autoriteiten op aan ervoor te 
zorgen dat luchthavens, overeenkomstig 
een specifieke territoriale evaluatie, 
worden opgenomen in de regionale 
bestemmingsplannen of worden 
meegewogen in strategieën voor regionale 
ontwikkeling.

7. dringt er bij de lidstaten en de regionale 
en lokale autoriteiten op aan ervoor te 
zorgen dat luchthavens, overeenkomstig 
een specifieke territoriale evaluatie waarin 
rekening wordt gehouden met 
grensoverschrijdende samenwerking, 
worden opgenomen in de regionale 
bestemmingsplannen of worden 
meegewogen in strategieën voor regionale 
ontwikkeling.

Or. ro

Amendement 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de lidstaten en de regionale 
en lokale autoriteiten op aan ervoor te 
zorgen dat luchthavens, overeenkomstig 
een specifieke territoriale evaluatie, 
worden opgenomen in de regionale 
bestemmingsplannen of worden 
meegewogen in strategieën voor regionale 
ontwikkeling.

7. dringt er bij de lidstaten en de regionale 
en lokale autoriteiten op aan ervoor te 
zorgen dat luchthavens, overeenkomstig 
een specifieke territoriale evaluatie, 
worden opgenomen in de regionale 
bestemmingsplannen en worden 
meegewogen in strategieën voor regionale 
ontwikkeling.

Or. fr

Amendement 49
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de lidstaten en de regionale 
en lokale autoriteiten op aan ervoor te 
zorgen dat luchthavens, overeenkomstig 
een specifieke territoriale evaluatie, 
worden opgenomen in de regionale 
bestemmingsplannen of worden 
meegewogen in strategieën voor regionale 
ontwikkeling.

7. dringt er bij de lidstaten en de regionale 
en lokale autoriteiten op aan ervoor te 
zorgen dat luchthavens, overeenkomstig 
een specifieke territoriale evaluatie, in de 
regionale bestemmingsplannen het belang 
toegedicht krijgen dat ze verdienen.

Or. es

Amendement 50
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de lidstaten en de regionale 7. dringt er bij de lidstaten en de regionale 
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en lokale autoriteiten op aan ervoor te 
zorgen dat luchthavens, overeenkomstig 
een specifieke territoriale evaluatie, 
worden opgenomen in de regionale 
bestemmingsplannen of worden 
meegewogen in strategieën voor regionale 
ontwikkeling.

en lokale autoriteiten op aan ervoor te 
zorgen dat luchthavens, overeenkomstig 
een specifieke territoriale evaluatie, 
worden opgenomen in de regionale 
bestemmingsplannen of worden 
meegewogen in strategieën voor regionale 
ontwikkeling; dringt er bij de Commissie 
en de autoriteiten van de lidstaten op aan 
het belang van regionale luchthavens in 
gedachten te houden in het kader van 
toekomstige partnerschapscontracten;

Or. ro

Amendement 51
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op het belang van het 
opstellen, plannen en implementeren van 
gezamenlijke grensoverschrijdende 
strategieën met betrekking tot de 
ontwikkeling van en de toegang tot 
luchthaveninfrastructuur; benadrukt het 
belang van Europese territoriale 
samenwerking om deze gecoördineerde 
strategieën te bereiken en de noodzaak tot 
bepaalde grensoverschrijdende 
investeringen; vraagt dat alle 
macroregionale coördinatie een 
diepgaand onderzoek naar 
transportintegratie behelst – met name in 
verband met luchtvervoer – als onderdeel 
van de strategie, teneinde werkelijke 
sociale en territoriale cohesie te bereiken.

Or. fr

Amendement 52
Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt er daarom bij de Commissie 
op aan de weg vrij te maken om een 
systeem van luchthavenbelasting in te 
stellen dat verder gaat dan alleen het 
verlangen om fondsen te werven en dat 
het vereiste effect heeft om het 
mededingingsvermogen van het Europese 
luchtvaartstelsel in zijn totaliteit te 
waarborgen, waarbij speciale aandacht 
wordt geschonken aan perifere en 
insulaire gebieden;

Or. es

Amendement 53
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt het belang van het 
vergroten van het mededingingsvermogen 
van de ultraperifere regio's en het 
bevorderen van hun integratie met andere 
regio's teneinde de economische kloof te 
dichten die hen scheidt van de rest van 
Europa.

Or. ro


