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BEKNOPTE MOTIVERING

De CEF is het belangrijkste instrument van de EU dat erop is gericht de projecten op het 
kernnetwerk met de hoogste Europese toegevoegde waarde te financieren door middel van de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende ontbrekende aansluitingen, belangrijke knelpunten en 
multimodale knooppunten. Alle lidstaten zullen profiteren van de CEF, die zal zorgen voor 
gelijke toegang tot de interne markt en versnelling van de infrastructuurontwikkeling die de 
EU nodig heeft. 

Wat het bedrag van 10 miljard EUR betreft dat overgedragen wordt van het Cohesiefonds en 
dat binnen de CEF bestemd is voor transportinfrastructuurprojecten van uitsluitend 
cohesielidstaten, hebben de laatstgenoemden reserves in dit verband en zijn er zelfs tegen 
gekant. Desondanks moeten de voor de cohesielanden bestemde fondsen doelgericht worden 
benut, aangezien ze, als ze niet worden gebruikt, niet zullen terugvloeien in het Cohesiefonds, 
en dus verloren raken. Het is de verantwoordelijkheid van het Europees Parlement als 
medewetgever om aan het Commissievoorstel te werken en de nodige verduidelijkingen aan 
te brengen in de tekst, teneinde de steun van alle lidstaten te verkrijgen en zo een goed 
voorstel met Europese toegevoegde waarde tot stand te brengen. Wat dit betreft is de 
rapporteur van mening dat de volgende verduidelijkingen dienen te worden aangebracht in de 
tekst:

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

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

Meer nadruk op grensoverschrijdende projecten in grensregio's 

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

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

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

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

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

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

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

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 2

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) "Het uitgebreide net" betekent 
een vervoersnetwerk op Europees niveau, 
zoals vastgelegd 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 en 
ultraperifere regio's, waardoor de 
onderlinge economische, sociale en 
territoriale cohesie wordt bevorderd.

Or. en

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 4

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 CEF hebben genoten;

(i) knelpunten wegwerken en ontbrekende 
verbindingen aanleggen, zowel binnen de 
vervoersinfrastructuur als bij onderlinge 
aansluitpunten op grensovergangen, 
gemeten aan de hand van het aantal nieuwe 
en verbeterde grensoverschrijdende 
verbindingen en weggewerkte knelpunten 
op vervoersroutes die steun via de CEF 
hebben genoten, en aan de hand van 
quota en hogere 
medefinancieringspercentages, zoals 
bedoeld in artikel 10 van onderhavige 
verordening;

Or. en

Motivering

Grensregio's hebben te lijden onder hun perifere locatie en zijn daarom extra afhankelijk van 
verbindingen met het vervoersnetwerk van de EU. Hogere medefinancieringspercentages en 
quota dienen lidstaten aan te moedigen om te investeren in infrastructuurprojecten in 
grensoverschrijdende gebieden, waardoor de toegang tot de interne markt wordt 
bewerkstelligd en een betere cohesie tussen de EU-regio's wordt bevorderd. 

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

10 000 000 000 euro worden overgedragen 
uit het Cohesiefonds en die uitsluitend
moeten worden besteed overeenkomstig de 
onderhavige verordening in de lidstaten die 
in aanmerking komen voor steun uit het 
Cohesiefonds;

Or. en

Motivering

De 10 miljard euro die wordt overgedragen uit het Cohesiefonds, is alleen toe te wijzen aan 
infrastructuurprojecten in Cohesielanden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er dient meer steun te komen voor de ontwikkeling van administratieve capaciteit, waardoor 
de programma's op nationaal en regionaal niveau kunnen worden uitgevoerd. 
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Amendement 7

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 is 
overgedragen om projecten in de 
vervoerssector te financieren in landen 
die in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds.

Schrappen

Or. en

Motivering

Soepelheid en hertoewijzing van fondsen tussen de sectoren van de CEF dienen te worden 
vermeden. De fondsen bestemd voor de vervoersinfrastructuur, met name de 10 miljard euro 
uit het Cohesiefonds, dienen alleen te dienen als steun voor de vervoersinfrastructuur.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) acties die zorgen voor de 
tenuitvoerlegging van het uitgebreide 
netwerk overeenkomstig hoofdstuk II van 
Verordening (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-
T-richtsnoeren], indien die acties 
bijdragen tot het vergemakkelijken van 
grensoverschrijdende verkeersstromen of 
knelpunten wegwerken en indien die 
acties ook bijdragen tot de ontwikkeling 
van het kernnetwerk, tot een maximum 
van 5% van de financiële middelen voor 
vervoer als vastgelegd in artikel 5 van 
deze verordening;



PA\905630NL.doc 9/18 PE491.329v01-00

NL

Or. en

Motivering

Afstemmen op het amendement op artikel 2, lid 10 bis (nieuw).

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Ondanks dat het "vergroenen" van het vervoer een energiebesparende en efficiënte manier is, 
dient er ook continu aandacht te worden besteed aan verbeteringen van de milieuprestaties 
van de vloot, om zo volledig bij te dragen aan een slimme en duurzame manier van vervoer en 
om de overgang naar nieuwe normen te vergemakkelijken.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. technische en administratieve 
bijstand worden gezien als in aanmerking 
komende kosten.

Or. en

Motivering

Om steun te verlenen aan de voorbereiding en uitvoering van projecten, met name aan 
lidstaten die het ontbreekt aan voldoende paraatheid en administratieve capaciteit.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wat subsidies voor werken betreft: (b) wat subsidies voor werken betreft:

(i) spoorwegen en binnenwateren: de 
financiële steun van de Unie bedraagt
hoogstens 20% van de in aanmerking 
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 20% 
van de in aanmerking komende uitgaven; 
dit percentage zal worden opgetrokken tot 
30% voor werken die leiden tot het 
wegwerken van knelpunten; dit percentage
zal worden opgetrokken tot 40% voor 
werken die betrekking hebben op 
grensoverschrijdende gedeelten; 30% van 
de onder de CEF vallende financiering 
zal worden bestemd voor programma's 
gericht op grensovergangen. Alleen als de 
oproepen voor projecten met een 
grensoverschrijdende dimensie zijn 
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ingediend, zullen de lidstaten financiering 
ontvangen voor andere projecten;

(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, de ontwikkeling van havens en 
multimodale platforms, en acties die 
nieuwe technologieën en vernieuwing 
voor alle vervoerswijzen bevorderen: de 
financiële steun van de Unie bedraagt 
hoogstens 20% van de in aanmerking 
komende uitgaven.

Or. en

Motivering

Grensoverschrijdende projecten in grensregio's worden vaak als laatste voltooid, en in veel 
gevallen worden ze nooit afgemaakt. Door 30% van de financiering toe te wijzen zal er een 
extra impuls worden gegeven aan de lidstaten en regio's om de nadruk te leggen op dergelijke 
zeer moeilijke projecten, en zal de voltooiing ervan worden bevorderd.

Amendement 13

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 gebieden, en die de 
nationale toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds in acht nemen.

Or. en

Motivering

Idem met amendement 12.
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Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De uit het Cohesiefonds 
overgedragen 10 000 000 000 euro mag 
niet meetellen in de beperking tot 2,5% 
van het bbp voor Cohesielanden.

Or. en

Motivering

De meeste te financieren projecten zijn grensoverschrijdende projecten en de beperking zou 
tot een ongelijke behandeling aan beide zijden van een project kunnen leiden. Bovendien 
vormt het voor de cohesielidstaten een element van ongelijke behandeling tussen de 21,7 
miljard en 10 miljard euro, aangezien het bij de uitvoering van een project op basis van 
concurrentie onmogelijk is zich aan een dergelijk plafond, zoals de volledig vastgelegde 
middelen per land, te houden.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Indien projecten een voldoende 
mate van ontwikkeling, kwaliteit en voor 
de EU toegevoegde waarde hebben bereikt 
overeenkomstig de in deze verordening 
opgenomen doelstellingen en criteria, zal 
de Commissie zoveel mogelijk de 
projecten uitkiezen die voldoen aan de 
onder het Cohesiefonds vallende 
nationale toewijzingen.

Or. en

Motivering

Aangezien er een bedrag van 10 miljard euro is overgemaakt uit het Cohesiefonds (een 
gedeeld beheersfonds) naar de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (een 
gecentraliseerd beheersfonds), maar dit bedrag uitsluitend is bestemd voor de 
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Cohesielidstaten, is het van belang de in dit geval geldende selectieprocedure voor projecten 
te verduidelijken, alsook de manier waarop zo goed mogelijk de nationale toewijzingen in 
acht kunnen worden genomen.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Om een zo hoog mogelijke 
absorptie te waarborgen van de 
overgemaakte fondsen in de lidstaten die 
in aanmerking komen voor het 
Cohesiefonds, zal er met name aandacht 
worden besteed aan onder deze 
verordening vallende 
programmaondersteunende acties 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 
projecten gericht op het bereiken van de 
CEF-doelstellingen.

Or. en

Motivering

Aangezien er een bedrag van 10 miljard euro is overgemaakt uit het Cohesiefonds (een 
gedeeld beheersfonds) naar de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (een 
gecentraliseerd beheersfonds), maar dit bedrag uitsluitend is bestemd voor de 
Cohesielidstaten, is het van belang de in dit geval geldende selectieprocedure voor projecten 
te verduidelijken, alsook de manier waarop zo goed mogelijk de nationale toewijzingen in 
acht kunnen worden genomen.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. Om voor het Cohesiefonds in 
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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, zullen er 
aanvullende oproepen voor voorstellen 
worden georganiseerd overeenkomstig 
artikel 11, lid 2 van deze verordening.

Or. en

Motivering

Aangezien er een bedrag van 10 miljard euro is overgemaakt uit het Cohesiefonds (een 
gedeeld beheersfonds) naar de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (een 
gecentraliseerd beheersfonds), maar dit bedrag uitsluitend is bestemd voor de 
Cohesielidstaten, is het van belang de in dit geval geldende selectieprocedure voor projecten 
te verduidelijken, alsook de manier waarop zo goed mogelijk de nationale toewijzingen in 
acht kunnen worden genomen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Alvorens de Commissie een van de in 
leden 1, 2 en 3 vermelde besluiten neemt, 
onderzoekt zij de zaak en brengt zij de 
betrokken begunstigden op de hoogte, 
zodat deze binnen minimaal drie maanden
opmerkingen kunnen maken.

Or. en

Motivering

Een minimumperiode van drie maanden moet de nationale en plaatselijke autoriteiten 
voldoende tijd bieden om een grondige analyse op te stellen en nuttige opmerkingen in te 
dienen over een bepaald project alvorens de EU tot actie overgaat.
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Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk midden 2018 stelt de 
Commissie een evaluatieverslag op over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
alle maatregelen (wat de resultaten en het 

1. Uiterlijk midden 2016 stelt de 
Commissie een evaluatieverslag op over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
alle maatregelen (wat de resultaten en het 



PE491.329v01-00 18/18 PA\905630NL.doc

NL

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

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

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel I – tabel 2 – regel 4 – kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

West-Duitse kanalen, Mittellandkanal, 
Hannover – Magdeburg - Berlijn

Westdeutsche Kanäle - Enschede -
Dortmund Ems Kanal- Mittellandkanal-
Hannover - Magdeburg - Berlijn

Or. en

Motivering

Het wegwerken van deze ontbrekende verbinding zorgt voor een multimodale groene oost-
westas van Amsterdam naar Berlijn, die verschillende vervoerswijzen met elkaar verbindt en 
milieuvriendelijk is omdat hiermee het gebruik van snelwegen en treinsporen wordt 
vermeden. Een cargoschip zou 30 uur uitsparen door van Rotterdam naar Berlijn te kunnen 
varen.


