
AM\913372NL.doc PE496.462v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2011/0302(COD)

20.9.2012

AMENDEMENTEN
25 - 154

Ontwerpadvies
Markus Pieper
(PE491.329v01-00)

Vaststelling van de Connecting Europe Facility

Voorstel voor een verordening
(COM(2011)0665/2 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))



PE496.462v01-00 2/69 AM\913372NL.doc

NL

AM_Com_LegOpinion



AM\913372NL.doc 3/69 PE496.462v01-00

NL

Amendement 25
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 172, 174 en 349,

Or. pt

Amendement 26
Victor Boştinaru

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. Deze groeibevorderende 
verbindingen zorgen voor betere toegang 
tot de interne markt en vergroten zo de 
concurrentiekracht van de markteconomie, 
hetgeen in de lijn ligt van de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie.

Or. en

Amendement 27
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De goede werking van de interne markt (2) De goede werking van de interne markt 
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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.

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

Or. pt

Motivering

Het bevorderen van de integratie en ontwikkeling van alle Europese regio's overeenkomstig de 
doelstellingen van EU 2020 is belangrijk.

Amendement 28
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Motivering

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

Amendement 29
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Op 28 maart 2011 heeft de Commissie 
het witboek "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
vastgesteld. Het doel van dit witboek is de 
broeikasgasemissies van de vervoerssector 
met minstens 60% te doen dalen tegen 
2050, in vergelijking met 1990. Wat 
infrastructuur betreft, streeft het witboek 
ernaar tegen 2030 in de hele EU een 
volledig functioneel en gebiedsdekkend 
multimodaal TEN-T-kernnetwerk tot stand 
te brengen. Het witboek heeft ook tot doel 
de prestaties van multimodale logistieke 
ketens te verbeteren, onder meer door een 
groter gebruik van energie-efficiëntere 
vervoerswijzen. Daarom zijn in het 
witboek de volgende relevante 
doelstellingen voor het TEN-T-beleid 
vastgesteld: tegen 2030 moet 30% van het 
vrachtvervoer over de weg over een 
afstand van meer dan 300 km verschuiven 
naar andere vervoerswijzen, en tegen 2050 
meer dan 50%; de lengte van het bestaande 
hogesnelheidsspoornet moet 
verdrievoudigen tegen 2030 en tegen 2050 
moet het grootste gedeelte van het 
passagiersvervoer over middellange 
afstanden over het spoor verlopen; tegen 
2050 moeten alle luchthavens uit het 
kernnetwerk verbonden zijn met het 
spoornet, en alle zeehavens, ook die in de 
afgelegen gebieden, met het netwerk voor 
vrachtvervoer per spoor en, voor zover 
mogelijk, met de binnenwateren, met name 
met het oog op de toename van de handel 
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en de vergemakkelijking van de mobiliteit 
tussen de regio's;

Or. fr

Amendement 31
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Met het oog op hun opneming in 
de interne markt en de bevordering van 
hun ontwikkeling is het dringend 
noodzakelijk dat de ultraperifere regio's 
hun vervoersverbindingen optimaliseren, 
vooral bij het passagiers- en 
goederenvervoer over zee en de 
luchtverbindingen met het Europese 
vasteland, en hun energiekeuzes als 
geïsoleerde energiesystemen 
optimaliseren.

Or. pt

Amendement 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

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 

(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 
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voltooiing van het kernnetwerk tegen 2030. voltooiing van het kernnetwerk tegen 2030 
via de creatie van nieuwe infrastructuur 
alsmede het herstel en de opwaardering 
van bestaande infrastructuur.

Or. en

Amendement 33
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De negen corridors voor het 
goederenvervoer per spoor, zes ERTMS-
corridors, "groene" corridors en de tien
corridors van uitgebreide netwerken 
moeten in een duurzaam intermodaal 
concept worden opgenomen.

Or. en

Amendement 34
Nuno Teixeira

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 

(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 
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(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).

(met name de corridors van het 
kernnetwerk), zonder steun voor het 
uitgebreide netwerk uit te sluiten, en naar 
de projecten van gemeenschappelijk belang 
op het gebied van verkeersbeheersystemen 
(met name de systemen voor 
luchtverkeersbeheer die voortvloeien uit 
SESAR en waarvoor ongeveer 3 miljard 
euro aan EU-begrotingsmiddelen nodig is).

Or. pt

Motivering

Steun uit de CEF moet op het kernnetwerk gericht zijn, maar hierbij mag steun voor het 
uitgebreide netwerk niet worden uitgesloten in gevallen waarin projecten een toegevoegde 
Europese waarde bieden, met name in de verafgelegen regio's overeenkomstig de bepalingen 
van de artikelen 355 en 375 van het VWEU die vallen onder het uitgebreide netwerk, ter 
voorkoming van een toename van hun isolement. 

Amendement 35
Riikka Manner

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 

(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 
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van verkeersbeheersystemen (met name de 
systemen voor luchtverkeersbeheer die 
voortvloeien uit SESAR en waarvoor 
ongeveer 3 miljard euro aan EU-
begrotingsmiddelen nodig is).

van verkeersbeheersystemen (met name de 
systemen voor luchtverkeersbeheer die 
voortvloeien uit SESAR en waarvoor 
ongeveer 3 miljard euro aan EU-
begrotingsmiddelen nodig is). Er moeten 
voldoende financiële middelen van de EU 
worden bestemd voor projecten inzake een 
uitgebreid netwerk, omdat een dergelijk 
netwerk de doeltreffendste wijze is om de 
doelstellingen van de Unie inzake het 
vergroten van de sociale en territoriale 
samenhang en het verbeteren van de 
toegang tot de regio's in de gehele Unie te 
verwezenlijken.

Or. fi

Amendement 36
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In haar mededeling "De 
ultraperifere regio's van de Europese 
Unie: naar een samenwerkingsverband 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei" van 20 juni 2012 onderstreept de 
Commissie de specifieke kenmerken van 
de ultraperifere regio's, zoals erkend in de 
artikelen 349 en 355 van het VWEU, en 
overweegt zij deze op te nemen in 
relevante specifieke projecten van 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van vervoer, telecommunicatie en energie 
om hun opneming in de interne markt te 
ondersteunen en hun economische 
ontwikkeling te bevorderen. Met het oog 
hierop zouden zij steun van de Commissie
moeten ontvangen bij het opstellen van 
een portefeuille van specifieke projecten.

Or. pt
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Motivering

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

Amendement 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 38
Victor Boştinaru

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 
steun uit 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 het 
Cohesiefonds, na voorafgaande 
overeenstemming tussen de Commissie en 
de betrokken lidstaten, worden toegewezen
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 
overeengekomen projecten te plannen en 
uit te voeren.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de CPR-bepaling die in juli 2012 door de Commissie regionale ontwikkeling is 
goedgekeurd (artikel 84, lid 4).

Amendement 39
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Amendement 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 

(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 



PE496.462v01-00 14/69 AM\913372NL.doc

NL

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.

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 dient de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds aan te sporen om een 
geschikte reeks projecten te plannen 
teneinde de nationale toewijzingen in het 
kader van het Cohesiefonds in acht te 
nemen.

Or. en

Amendement 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 
Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Artur 
Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał Olejniczak, Iosif Matula, 
Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, Mojca Kleva, Seán Kelly

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 

(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 
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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.

te voeren. Om de oplevering van 
vervoersprojecten, met name 
grensoverschrijdende projecten met een 
hoge toegevoegde waarde voor de Unie, te 
verbeteren, moet een deel van de kredieten 
uit het Cohesiefonds (10 miljard euro) 
worden overgedragen om 
vervoersprojecten te financieren die deel 
uitmaken van het kernnetwerk in de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds met inachtneming van de 
nationale toewijzingen voor de projecten 
die in de bijlage bij onderhavige 
verordening zijn opgenomen. De 
Commissie moet de lidstaten die in 
aanmerking komen voor het Cohesiefonds 
aansporen om een geschikte reeks 
projecten te plannen teneinde de grootst 
mogelijk prioriteit te geven aan de 
nationale toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds.

Or. en

Amendement 42
Victor Boştinaru

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.

Or. en

Amendement 43
Ana Miranda
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Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 44
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 45
Ana Miranda
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Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) Er moeten sterke en coherente EU-
wijde netwerken worden ontwikkeld om 
publieke maatregelen, waar zowel het 
publieke als spelers uit de 
burgermaatschappij op nationaal, 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.

Or. es

Amendement 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 

(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 
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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").

aan te trekken. Bij het ontwerp van deze 
instrumenten wordt een beroep gedaan op 
de ervaring die is opgedaan bij de 
uitvoering 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").

Or. en

Amendement 47
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fi

Amendement 48
Riikka Manner

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 

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

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

Or. fi

Amendement 49
Victor Boştinaru

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 

(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 
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de voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en 
gelijktijdig worden toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad.

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 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 50
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fi

Amendement 51
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 52
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 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], waarin de toegang wordt 
gewaarborgd tot de interne markt en 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.

Or. fi

Amendement 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

worden opgelost.

Or. en

Amendement 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 55
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bijdragen tot slimme, duurzame en 
inclusieve groei door moderne en 
hoogperformante netwerken te 
ontwikkelen, hetgeen voordelen voor de 
hele Unie oplevert in termen van 
concurrentiekracht en economische, sociale 

(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 
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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;

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; Alle door de EU 
medegefinancierde vervoersinfrastructuur 
moet worden bestemd voor groene en 
duurzame intermodale 
infrastructuurnetwerken met een sterke 
nadruk op de Europese toegevoegde 
waarde van het aanvullen van 
grensoverschrijdende 
spoorwegverbindingen die thans 
ontbreken en van duurzame projecten in 
en tussen nieuwe lidstaten.

Or. en

Amendement 56
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bijdragen tot slimme, duurzame en 
inclusieve groei door moderne en 
hoogperformante netwerken te 
ontwikkelen, hetgeen voordelen voor de 
hele Unie oplevert in termen van 
concurrentiekracht en economische, sociale 
en territoriale cohesie op de interne markt 
en een klimaat schept dat gunstiger is voor 
particuliere en publieke investeringen via 
een combinatie van financiële instrumenten 
en directe steun van de Unie, en door 

(a) vervoer: 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 
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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;

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

Or. pt

Motivering

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

Amendement 57
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) bijdragen tot slimme, duurzame en 
inclusieve groei door moderne en 
hoogperformante netwerken te ontwikkelen 
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 



AM\913372NL.doc 25/69 PE496.462v01-00

NL

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;

gemeten aan de hand van het volume aan 
publieke en particuliere investeringen in 
projecten van algemeen belang, en met 
name het volume aan publieke en 
particuliere investeringen in projecten van 
algemeen belang dat wordt gerealiseerd via 
de financiële instrumenten uit deze 
verordening;

Or. fi

Amendement 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) bijdragen tot slimme, duurzame en 
inclusieve groei door moderne, 
gediversifieerde, concurrerende 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 en in coördinatie met andere 
financieringsbronnen;

Or. fr
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Amendement 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) 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 brengen tussen de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 60
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) stedelijke en plattelandsgebieden 
middels grensoverschrijdende 
aanvoerlijnen op CEF-corridors 
aansluiten.

Or. en

Amendement 61
Victor Boştinaru

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) knelpunten wegwerken en ontbrekende 
verbindingen aanleggen, gemeten aan de 
hand van het aantal nieuwe en verbeterde 
grensoverschrijdende verbindingen en 

(i) knelpunten wegwerken en ontbrekende 
verbindingen aanleggen zowel binnen de 
vervoersinfrastructuur als op de 
verbindingspunten op 
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weggewerkte knelpunten op vervoersroutes 
die steun via de Connecting Europe 
Facility hebben genoten;

grensoverschrijdend niveau, gemeten aan 
de hand van het aantal nieuwe en 
verbeterde grensoverschrijdende 
verbindingen en weggewerkte knelpunten 
op vervoersroutes die steun via de 
Connecting Europe Facility hebben 
genoten;

Or. en

Amendement 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(i) knelpunten wegwerken en ontbrekende 
verbindingen aanleggen, met name om de 
bergachtige, dichtbevolkte en 
eilandregio's te bereiken. 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;

Or. fr

Amendement 63
Oldřich Vlasák

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 64
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) de instelling bevorderen van 
eenheden die infrastructuur beheren of 
bezitten en waaraan meer dan één lidstaat 
of subnationale eenheden met 
wetgevingsbevoegdheden uit twee of meer 
lidstaten deelnemen. De verwezenlijking 
van deze doelstelling wordt gemeten aan 
de hand van het aantal door de 
Connecting Europe Facility gefinancierde 
eenheden voor het beheer en het 
eigendom van spoorweginfrastructuur 
waaraan twee of meer lidstaten 
deelnemen.

Or. es

Amendement 65
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – sub i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) verbeteringen van de 
toegankelijkheid bevorderen als een 
sleutelfactor bij de ontwikkeling van de 
regio's, met inbegrip van de ultraperifere, 
insulaire, grensoverschrijdende en 
berggebieden die beperkingen hebben op 
het stuk van mobiliteit en toegankelijkheid 
om zo ertoe bij te dragen de sociale en 
economische terugslagen weg te nemen;

Or. pt
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Amendement 66
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) zorgen voor duurzaam en efficiënt 
vervoer op lange termijn waarbij rekening 
wordt gehouden met de sociale en 
economische weerslag, de structurering 
van het gebied, de demografische situatie 
en de spreiding en niet alleen de 
rentabiliteit. De verwezenlijking van deze 
doelstelling wordt gemeten aan de hand 
van de lengte van het conventionele 
spoorwegnet in de EU-27 en de lengte van 
het hogesnelheidsnetwerk in de EU-27.

Or. es

Amendement 67
Riikka Manner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) zich op toekomstige 
vervoersstromen voorbereiden door onder 
andere rekening te houden met de lengte 
van nieuwe aanvoerwegen voor 
grondstoffen;

Or. fi

Amendement 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

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

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

Or. en

Amendement 69
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) de voorzieningszekerheid 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;

Or. es

Amendement 70
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – sub iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fi

Amendement 71
Wojciech Michał Olejniczak

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Motivering

De huidige ontvolking van plattelandsgebieden houdt grotendeels verband met de lage 
levensstandaard. Een voorbeeld hiervan is de ontoereikende aansluiting van 
plattelandsbewoners op het breedbandnetwerk en online-overheidsdiensten.
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Amendement 72
Ana Miranda, Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 74
Wojciech Michał Olejniczak
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(ii) de interconnectie en interoperabiliteit 
van online nationale openbare diensten 
bevorderen, alsook de toegang tot 
dergelijke netwerken, vooral in 
plattelandsgebieden, 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.

Or. pl

Motivering

De huidige ontvolking van plattelandsgebieden houdt grotendeels verband met de lage 
levensstandaard. Een voorbeeld hiervan is de ontoereikende aansluiting van 
plattelandsbewoners op het breedbandnetwerk en online-overheidsdiensten.

Amendement 75
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) de interconnectie en interoperabiliteit 
van online nationale openbare diensten 
bevorderen, middels de faciliteiten die 
door de e-overheidsdiensten worden 
aangeboden, 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.

Or. es

Amendement 76
Victor Boştinaru



PE496.462v01-00 34/69 AM\913372NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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 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:

Or. en

Motivering

Er kunnen geen cijfers worden gegeven voordat de onderhandelingen over het toekomstige MFK 
zijn afgesloten.

Amendement 77
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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
ter beschikking worden gesteld uit het 
Cohesiefonds en die moeten worden 
besteed overeenkomstig de onderhavige 
verordening, Verordening (EU) nr. 
[...]/2012 [CPR] en Verordening (EU) nr. 
[...]/2012 [Cohesiefonds] in de lidstaten 
die in aanmerking komen voor steun uit het 
Cohesiefonds;

Or. en

Motivering

Er kunnen geen cijfers worden gegeven voordat de onderhandelingen over het toekomstige MFK 
zijn afgesloten.

Amendement 78
Jan Olbrycht
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) vervoer: 31 694 000 000 euro, waarvan 
XXX 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;

Or. pl

Amendement 79
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) vervoer: 31 694 000 000 euro, waarvan 
10 000 000 000 euro worden bestemd voor 
de financiering van vervoersprojecten die 
deel uitmaken van het kernnetwerk in de 
lidstaten die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds;

Or. en

Amendement 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta Jazłowiecka, 
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Lena Kolarska-
Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Bogusław 
Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Rafał 
Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, 
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis 
Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, Mojca Kleva, Sławomir Witold Nitras
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 - lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) vervoer: 31 694 000 000 euro, waarvan 
10 000 000 000 euro worden overgedragen 
uit het Cohesiefonds en die moeten worden 
besteed aan projecten die zijn opgenomen 
in de bijlage bij onderhavige verordening, 
met inachtneming van de nationale 
toewijzingen;

Or. en

Amendement 81
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Er kunnen geen cijfers worden gegeven voordat de onderhandelingen over het toekomstige MFK 
zijn afgesloten.

Amendement 82
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Er kunnen geen cijfers worden gegeven voordat de onderhandelingen over het toekomstige MFK 
zijn afgesloten.
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Amendement 83
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Er is een bepaalde mate van flexibiliteit nodig, maar hieraan moeten beperkingen worden 
verbonden.

Amendement 84
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. pl
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Amendement 85
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 86
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) acties die 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], alsmede studies van de 
sociale en economische weerslag die de 
tenuitvoerlegging en structurering van 
deze doelstellingen kunnen hebben;

Or. es
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Amendement 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) acties die uitsluitend 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];

Or. en

Amendement 88
Karima Delli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) acties ter verbetering en 
opwaardering van de bestaande 
spoorweginfrastructuur;

Or. en

Amendement 89
Nuno Teixeira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) acties ter uitvoering van het 
uitgebreide netwerk overeenkomstig 
Hoofdstuk II van de EU-verordening 
betreffende de TEN-T-richtsnoeren, 
indien zulke acties ertoe bijdragen alle 
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EU-regio's, met inbegrip van de afgelegen 
en ultraperifere regio's, met elkaar te 
verbinden en het kernnetwerk te 
ontwikkelen;

Or. pt

Motivering

Steun aan het uitgebreide netwerk mag niet volledig worden uitgesloten in gevallen waarin steun 
voor projecten een toegevoegde waarde voor het kernnetwerk kan hebben en tegelijkertijd de 
territoriale samenhang bevordert.

Amendement 90
Tomasz Piotr Poręba

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 91
Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 92
Victor Boştinaru
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie bevordert en 
vergemakkelijkt het bereiken van de in 
vorige alinea genoemde overeenkomst en 
brengt elk jaar aan het Parlement verslag 
uit over de gevallen waarin problemen 
zijn gerezen, alsmede over de aard van de 
problemen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de Commissie het contact tussen de verschillende betrokken lidstaten 
vergemakkelijkt om de doeltreffendheid bij de uitvoering van de projecten te waarborgen. Het 
Europees Parlement dient te worden geïnformeerd over de problemen die kunnen rijzen en de 
aard ervan, aangezien zij de verwezenlijking van de in deze verordening voorziene projecten in 
de weg kunnen staan.

Amendement 93
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 94
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De btw komt niet in aanmerking. 7. De btw komt niet in aanmerking, tenzij 
deze uit hoofde van nationale btw-
wetgeving door de eindbegunstigde kan 
worden teruggevorderd.

Or. en

Amendement 96
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 98
Ana Miranda
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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, 
subnationale eenheden met 
wetgevingsbevoegdheden, internationale 
organisaties, gezamenlijke ondernemingen 
of in de lidstaten gevestigde publieke of 
private ondernemingen of organen.

Or. es

Amendement 99
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(i) spoorwegen en binnenwateren: de 
financiële steun van de Unie bedraagt 
hoogstens 20% van de in aanmerking 
komende uitgaven; dit percentage kan 
worden opgetrokken tot 30% voor werken 
die leiden tot het wegwerken van 
knelpunten; dit percentage kan worden 
opgetrokken tot 40% voor werken die 
betrekking hebben op grensoverschrijdende 
gedeelten; 20% van de onder de CEF 
vallende financiering wordt bestemd voor 
programma's inzake grensovergangen;

Or. en

Amendement 100
Nuno Teixeira
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) spoorwegen en binnenwateren: de 
financiële steun van de Unie bedraagt 
hoogstens 20% van de in aanmerking 

(i) spoorwegen, binnenwateren en 
snelwegen van de zee: de financiële steun 
van de Unie bedraagt hoogstens 20% van 
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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;

de in aanmerking komende uitgaven; dit 
percentage kan worden opgetrokken tot 
30% voor werken die leiden tot het 
wegwerken van knelpunten; dit percentage 
kan worden opgetrokken tot 40% voor 
werken die betrekking hebben op 
grensoverschrijdende gedeelten;

Or. pt

Amendement 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(i) spoorwegen en binnenwateren: de 
financiële steun van de Unie bedraagt 
hoogstens 30% van de in aanmerking 
komende uitgaven; dit percentage kan 
worden opgetrokken tot 40% voor werken 
die leiden tot het wegwerken van 
knelpunten; dit percentage kan worden 
opgetrokken tot 50% voor werken die 
betrekking hebben op grensoverschrijdende 
gedeelten;

Or. en

Amendement 102
Ana Miranda, Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) verbindingen over land met havens en 
luchthavens, acties om de geluidsoverlast 
van vrachtvervoer per spoor te beperken 
door aanpassingen aan bestaand rollend 
materieel, en de ontwikkeling van havens 
en multimodale platforms: de financiële 

ii) verbindingen over land met havens en 
luchthavens, acties om de geluidsoverlast 
van vrachtvervoer per spoor te beperken 
door aanpassingen aan bestaand rollend 
materieel, waarmee de modernisering 
ervan kan worden vergemakkelijkt om de 
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steun van de Unie bedraagt hoogstens 20% 
van de in aanmerking komende uitgaven;

uitstoot van alle verontreinigende stoffen 
te verminderen, en de ontwikkeling van 
havens en multimodale platforms: de 
financiële steun van de Unie bedraagt 
hoogstens 20% van de in aanmerking 
komende uitgaven;

Or. es

Amendement 103
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(ii) verbindingen over land met havens en 
luchthavens, 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 30%
van de in aanmerking komende uitgaven.

Or. fi

Amendement 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(ii) verbindingen over land met havens en 
luchthavens, 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 30%
van de in aanmerking komende uitgaven.

Or. en

Amendement 106
Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) verbindingen over land met havens en 
luchthavens, 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;
er wordt met name gekeken naar acties 
die kunnen worden uitgevoerd in havens 
en luchthavens van insulaire regio's.

Or. es

Amendement 107
Karima Delli



AM\913372NL.doc 47/69 PE496.462v01-00

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de financiële steun van de Unie 
voor wegprojecten bedraagt hoogstens 
30% van de totale bedragen die worden 
besteed aan spoor-, wandel- en 
fietsprojecten;

Or. en

Amendement 108
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(i) voor het European Rail Traffic 
Management System (ERTMS) en de 
vermindering van de geluidsoverlast van 
vrachtvervoer per spoor aan de bron: de 
financiële steun van de Unie bedraagt 
hoogstens 50% van de in aanmerking 
komende uitgaven;

Or. en

Amendement 109
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Rivierinformatiesystemen zijn een milieuvriendelijke vorm van verkeersbeheer en moeten als 
zodanig dezelfde voorwaarden krijgen als het beheersysteem voor het spoorverkeer.

Amendement 110
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 en bij 
gevallen van investeringen in gebieden 
met natuurlijke nadelen, zoals de 
ultraperifere gebieden overeenkomstig de 
artikelen 355 en 375 TWEU. Deze 
verhoging geldt niet voor de in artikel 11 
vermelde medefinancieringspercentages.

Or. pt

Motivering

Na de selectie van een project van gemeenschappelijk belang in de ultraperifere regio's zouden 
deze regio's voor dit hogere percentage in aanmerking moeten komen uit hoofde van hun 
speciale kenmerken, zoals gespecificeerd in de artikelen 355 en 375 van het VWEU.

Amendement 111
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen
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Or. en

Amendement 112
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke oproepen voor fondsen die zijn 
overgedragen uit het Cohesiefonds, op het 
gebied van vervoer

Projecten die zijn gefinancierd met 
middelen uit het Cohesiefonds, op het 
gebied van vervoer

Or. en

Amendement 113
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

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 ter beschikking worden 
gesteld en die bestemd zijn voor projecten 
ter uitvoering van het kernnetwerk 
uitsluitend in de lidstaten die in 
aanmerking komen voor het Cohesiefonds, 
neemt de Commissie een besluit middels 
een uitvoeringshandeling na een 
voorafgaande overeenkomst met de 
betrokken lidstaat waarin het toe te wijzen 
bedrag wordt vastgesteld, alsmede de 
vervoersinfrastructuurprojecten met een 
Europese toegevoegde waarde die in elke 
lidstaat worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de CPR-bepaling die in juli 2012 door de Commissie regionale ontwikkeling is 
goedgekeurd (artikel 84, lid 4).
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Amendement 114
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

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.

Or. pl

Amendement 115
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De regels die uit hoofde van deze 
verordening voor de vervoerssector gelden, 
zijn van toepassing op deze specifieke 
oproepen. Wanneer dergelijke oproepen 
worden gedaan, wordt gezorgd voor de 
daadwerkelijke toepassing van het 
beginsel van de inachtneming van de 
nationale toewijzingen.

Or. en

Amendement 117
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 118
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De regels die uit hoofde van deze 
verordening voor de vervoerssector gelden, 
zijn van toepassing op deze specifieke 
oproepen. Wanneer dergelijke oproepen 

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

worden gedaan, wordt de grootst mogelijke 
prioriteit gegeven aan projecten die de 
nationale toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds in acht nemen ten einde de 
belemmeringen voor de mobiliteit weg te 
nemen, ook in afgelegen en ultraperifere 
regio's.

Or. pt

Amendement 119
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De regels die uit hoofde van deze 
verordening voor de vervoerssector gelden, 
zijn van toepassing op deze specifieke 
oproepen.

Tot 31 december 2016 worden bij de 
selectie van projecten die voor 
financiering in aanmerking komen, de 
nationale toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds in acht genomen. 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 
financiering van infrastructuurprojecten 
uit hoofde van onderhavige verordening.

Or. en

Amendement 120
Jan Olbrycht
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 110,3, 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 110,3, 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:

Or. pl

Amendement 121
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

3. Bij wijze van uitzondering op artikel 10, 
en voor wat betreft de XXX euro die uit het 
Cohesiefonds ter beschikking zijn gesteld
[Verordening XXX, artikel XX] om te 
worden gebruikt in de lidstaten die in 
aanmerking komen voor financiering uit 
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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:

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:

Or. en

Motivering

Er kunnen geen cijfers worden gegeven voordat de onderhandelingen over het toekomstige MFK 
zijn afgesloten.

Amendement 122
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter b – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) spoorwegen en binnenwateren; (i) spoorwegen, binnenwateren en 
snelwegen van de zee:

Or. pt

Amendement 123
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter b – punt iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 124
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter b – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(iii) verbindingen over land met havens en 
luchthavens, de ontwikkeling van 
multimodale platforms en havens, alsmede 
acties die nieuwe technologieën en 
vernieuwing voor alle vervoerswijzen
ondersteunen;

Or. pt

Amendement 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(iii) verbindingen over land met havens en 
luchthavens, de ontwikkeling van 
multimodale platforms en havens in alle 
regio's van de EU;

Or. fr

Amendement 126
Tomasz Piotr Poręba
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) acties ter vermindering van de 
geluidsoverlast van het spoorvervoer door 
aanpassingen van bestaand rollend 
materieel, teneinde te zorgen voor een 
levensvatbaar gebruik van het 
TEN-T-netwerk met inachtneming van de 
eisen inzake het geluidsniveau.

Or. en

Amendement 127
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter b – sub iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) maritieme en 
luchtvervoersverbindingen met afgelegen 
en insulaire regio's die ernstige 
communicatieknelpunten met het 
Europese vasteland hebben.

Or. pt

Amendement 128
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(i) het European Rail Traffic Management 
System (ERTMS); de 
rivierinformatiediensten (RIS) en het 
regel- en informatiesysteem voor het 
scheepvaartverkeer (VTMIS).
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Or. en

Amendement 129
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter c – sub ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) acties ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van snelwegen van de zee.

Or. pt

Amendement 130
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om te zorgen voor een zo hoog 
mogelijke absorptie van de middelen die 
uit het Cohesiefonds ter beschikking 
worden gesteld aan de lidstaten die in 
aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds, wordt met name steun 
verleend 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 lid 1 bedoelde projecten.

Or. en

Amendement 131
Markus Pieper
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. 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 voor 
de EU toegevoegde waarde, organiseert de 
Commissie aanvullende oproepen voor 
voorstellen. Om te zorgen voor een zo 
groot mogelijke absorptie van de 
overgedragen financiële middelen in de 
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.

Or. en

Amendement 132
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Or. en
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Motivering

Middelen uit het Cohesiefonds die worden gebruikt voor een instrument buiten het 
toepassingsgebied van het cohesiebeleid, zoals de CEF, mogen niet in het plafonneringssysteem 
worden meegerekend.

Amendement 133
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter c

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.

Or. en

Amendement 134
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 135
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie stelt programma's 
vast die zich specifiek bezighouden met de 
problemen van de afgelegenheid en het 
isolement op het gebied van vervoer, 
energie en verbindingen, opdat de 
doelstellingen van deze verordening in de 
ultraperifere regio's kunnen worden 
verwezenlijkt.

Or. pt

Amendement 136
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten oefenen in nauwe 
samenwerking met de Commissie 
technisch toezicht en financiële controle op 
projecten in de sectoren energie en
vervoer, en certificeren dat de uitgaven die 
in verband met het project of het 
projectonderdeel zijn gedaan, echt en 
conform zijn.0 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 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.

Or. en

Amendement 137
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name op het gebied van 
telecommunicatie stellen de nationale 
regelgevende instanties alles in het werk 

Ook op het gebied van telecommunicatie 
stellen de nationale regelgevende instanties 
alles in het werk om de vereiste 
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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.

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.

Or. en

Amendement 138
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 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.

Or. en

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 139
Oldřich Vlasák
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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.

Or. en

Amendement 140
Oldřich Vlasák

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.

Or. en

Amendement 141
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie legt informatie- en 
communicatieacties ten uitvoer met 
betrekking tot de projecten en resultaten 
van de Connecting Europe Facility.
Bovendien verleent de Commissie 
prioriteit aan het plaatsen op internet van 
voorlichting en mededelingen over de 
projecten en resultaten van de Connecting 
Europe Facility. De begroting voor 
communicatie dekt bovendien ook de 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie.

Or. es

Amendement 142
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Bijlage - deel I - letter a – punt 2 – alinea 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

Or. en

Amendement 143
Hans-Gert Pöttering

Voorstel voor een verordening
Bijlage - deel I - letter a – punt 2 – alinea 1
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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

Spoor, luchthaven: verbinding spoor –
luchthaven Münster-Osnabrück

Or. en

Amendement 144
Hans-Gert Pöttering

Voorstel voor een verordening
Bijlage - deel I - letter a – punt 2 – alinea 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)

Or. en

Amendement 145
Hans-Gert Pöttering

Voorstel voor een verordening
Bijlage - deel I - letter a – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BY grens – Warschau – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlijn – Hannover –

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

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

Or. en

Amendement 146
Hans-Gert Pöttering

Voorstel voor een verordening
Bijlage - deel I - letter a – punt 2 – alinea 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 – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Vooraf geïdentificeerde delen: Hannover 
– Osnabrück – Hengelo/Enschede –
Deventer/Zutphen – Amsterdam
Vervoerswijze: multimodaal
Beschrijving/data: studie in de gehele 
grensoverschrijdende regio met het oog op 
de terugdringing van CO2-uitstoot bijv. 
door de invoering van verkeers- en 
mobiliteitsbeheerssystemen en een 
evenwichtigere "lastenverdeling" tussen 
de verschillende vervoerswijzen

Or. en
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Amendement 147
Hans-Gert Pöttering

Voorstel voor een verordening
Bijlage - deel I - letter a – punt 2 – alinea 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 – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Vooraf geïdentificeerde delen: Berlin –
Hannover – NL
Vervoerswijze: wegvervoer
Beschrijving/data: opwaardering van 
diverse delen (Nederlandse A1, Duitse 
A30) met inbegrip van verbindingen met 
de noord-zuidassen

Or. en

Amendement 148
Hans-Gert Pöttering

Voorstel voor een verordening
Bijlage - deel I - letter a – punt 2 – alinea 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 – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Vooraf geïdentificeerde delen:
Ruhrgebied - Münster -Osnabrück -
Hamburg
Vervoerswijze: wegvervoer
Beschrijving/data: verbreding van de 
Duitse A1 tot zes rijstroken, deel 
"Kamener Kreuz" tot "Kreuz 
Lotte/Osnabrück"
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Or. en

Amendement 149
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage - deel I - letter a – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 150
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage - deel I - letter a – punt 2 – tabel – rij 2 – kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BY grens - Warschau - Poznań - DE grens UA grens - Lublin - Warschau - Poznań -
DE grens

Or. en

Amendement 151
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Annex – deel 1 - letter a – punt 7 – regel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lissabon – Aveiro – Oporto Lissabon – Aveiro – Oporto - Vigo
(Deze verbinding zou de aansluiting van 
Galicië op de Portugese corridor mogelijk 
maken om de traditionele 
spoorwegverbinding Porto-Vigo veilig te 
stellen en het verdwijnen ervan te 
voorkomen, en zou zorgen voor de 
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aansluiting op de Portugees-Galicische 
Atlantische verbinding)

Or. es

Amendement 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – onderdeel b – rij -1(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Boekarest tot de grens met de republiek 
Moldavië – studies naar 
grensoverschrijdende spoorlijnen lopen 
nog

Or. ro

Amendement 153
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – letter b – rij 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

UA grens (Lviv) – Lublin – Warschau
Grensoverschrijdend
Spoor
Opwaardering spoorlijn

Or. en

Amendement 154
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 2 – letter a – rij 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis Corridors voor de diversificatie van 
de olietoevoer in middenoostelijk Europa 
("OSC"):
Doel
Interoperabiliteit van het 
oliepijpleidingsnetwerk in middenoostelijk 
Europa teneinde de voorzieningszekerheid 
te versterken en de milieurisico's te 
verminderen.
Betrokken lidstaten:
Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, 
Hongarije, Polen, Slowakije

Or. en

Motivering

Deze corridor is opgenomen in de TEN-E-richtsnoer, maar om onbekende reden ontbreekt hij in 
deze lijst.


