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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie

Deze verordening stelt de bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
vast en dient tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006. Het EFRO beoogt de 
economische en sociale cohesie binnen de Europese Unie te versterken door 
onevenwichtigheden tussen de regio's op te heffen. Het Fonds steunt regionale en lokale 
ontwikkeling door medefinanciering van investeringen in O&O, innovatie, 
klimaatverandering en milieu, van steun aan het MKB, diensten van algemeen economisch 
belang, telecommunicatie, energie en vervoersinfrastructuur, gezondheid, onderwijs en 
sociale infrastructuur, en van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur steunt het Commissievoorstel maar pleit ervoor de EU 2020-doelstellingen 
beter te integreren in de structurele instrumenten van EU, in het bijzonder bij het stellen van 
financieringsprioriteiten. Bovendien is samenhang tussen deze verordening en de 
verordeningen betreffende de trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) en de 
financieringsfaciliteit "Connecting Europe" onontbeerlijk.

De rapporteur staat een resultaatgerichte aanpak voor en steunt meer gebruik van (ex-
ante)voorwaarden bij de overstap naar duurzamer en efficiënter vervoer en dito mobiliteit, 
alsook bij het streven naar veiligheid en terugdringing van geluidsoverlast, bij 
milieuwetgeving en bij de bescherming van het klimaat en de biodiversiteit.

De vervoersector veroorzaakt circa 24% van alle CO2-uitstoot, waarbij de uitstoot door deze 
sector sinds 1990 met 34% is toegenomen. Gezien de hoeveelheid tijd die gemoeid is met de 
ontwikkeling en uitvoering van grootschalige infrastructuurprojecten, zullen investeringen die 
de komende jaren worden gedaan bepalend zijn voor het vervoer en de mobiliteit in de 
komende decennia. Europese projecten moeten duurzame transportwijzen ondersteunen om 
volgende generaties EU-burgers een hoge levensstandaard te kunnen garanderen, waarbij de 
nadruk ligt op mobiliteitsketens die lopen, fietsen, het delen van auto's, carpoolen en gebruik 
van het openbaar vervoer combineren, en die flexibel genoeg zijn om ruimte te bieden aan 
nieuwe oplossingen op het gebied van mobiliteit.

Het Cohesiefonds en het EFRO zijn belangrijke EU-financieringsbronnen voor vervoer.
Daarom is het van cruciaal belang de financieringsprioriteiten van de EU binnen hun 
respectieve kaders te verleggen en te richten op investeringen in slimme en duurzame 
mobiliteit, zodat eventuele externe kosten in de toekomst vermeden of ten minste beperkt 
kunnen worden. Dit verlaagt tevens de druk op de volgende regionale, nationale en EU-
begrotingen. Europa kan zich niet langer veroorloven extreem kostbare, langdurige en 
omvangrijke projecten te ondersteunen. In plaats van "groots te denken" gaat de EU "slim 
handelen".

De toegevoegde waarde van Europa is in dit opzicht beslissend en de rapporteur is van 
mening dat structurele steun gericht moet zijn op versterking van intermodaliteit, het 
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wegnemen van knelpunten, de aanleg van ontbrekende grensoverschrijdende stukken en 
waarborging van volledige naleving van de wetgeving inzake veiligheid, milieubescherming, 
het klimaat en biodiversiteit. Daartoe is behoefte aan betere milieueffectbeoordelingen en 
duidelijke ex-antecriteria, waarmee de begunstigden worden gestimuleerd tot heroverweging 
van hun nationale, regionale en lokale beleid.

Deze zienswijze komt in de volgende amendementen tot uitdrukking.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 176 van het Verdrag bepaalt dat 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) is bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie. Het EFRO 
draagt er dan ook toe bij de kloof tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
regio's en de achterstand van de zwakste 
regio's, met inbegrip van stedelijke en 
plattelandsgebieden, industriegebieden met 
afnemende economische activiteit, 
gebieden die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke en demografische 
belemmeringen, zoals eilanden, 
berggebieden, dunbevolkte gebieden en 
grensregio's, te verkleinen.

(1) Artikel 176 van het Verdrag bepaalt dat 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) is bedoeld om een 
bijdrage te leveren aan het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie en aldus 
het beginsel van territoriale samenhang te 
versterken. Het EFRO draagt er dan ook 
toe bij de kloof tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de verschillende 
regio's en de achterstand van de zwakste 
regio's, met inbegrip van stedelijke en 
plattelandsgebieden, industriegebieden met 
afnemende economische activiteit, 
gebieden die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke en demografische 
belemmeringen, zoals eilanden, 
berggebieden, dunbevolkte gebieden en 
grensregio's, te verkleinen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) Om de economische, sociale en 
territoriale samenhang te versterken moet 
een eind worden gemaakt aan de 
bestaande territoriale 
onevenwichtigheden en moeten de 
verschillen qua ontwikkeling en 
toegankelijkheid worden weggewerkt. Met 
het oog daarop is het noodzakelijk dat er 
een nieuw evenwicht tot stand wordt 
gebracht tussen de activiteiten van 
gebieden langs de kust en die in het 
binnenland, tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden en tussen gebieden 
met goede verbindingen en geïsoleerde 
gebieden, en dat dit een van de 
prioriteiten wordt van het cohesiebeleid 
zoals dat krachtens deze verordening ten 
uitvoer zal worden gelegd. Gezien deze 
noodzaak moet een evenwichtige en 
milieuvriendelijke ruimtelijke ordening 
worden aangemoedigd en gewaarborgd 
die steunt op doeltreffende en duurzame 
infrastructuurvoorzieningen op het gebied 
van vervoer, energie, diensten en toerisme 
en die in staat is zich te ontplooien zonder 
belemmeringen van fysieke, technische en 
administratieve aard. Met een dergelijke 
geïntegreerde aanpak wordt een slimme, 
duurzame en inclusieve groei gesteund en 
kunnen de doelen die de Unie zich heeft 
gesteld op het gebied van regionale 
ontwikkeling worden verwezenlijkt.

Motivering

Economische, sociale en territoriale samenhang is een conditio sine qua non voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei in Europa. Deze samenhang wordt echter geremd door 
het feit dat er nog steeds sprake is van territoriale onevenwichtigheden qua dynamisme en 
toegankelijkheid. Om die weg te werken moet via de EFRO-doelstelling "Investeren in groei 
en werkgelegenheid" het evenwichtsherstel tussen de verschillende gebieden worden 
aangemoedigd door in de eerste plaats te zorgen voor doeltreffende 
infrastructuurvoorzieningen.

Amendement 3
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) Zoals het Europees Parlement in 
zijn resolutie van 8 juni 2011 over 
"Investeren in de toekomst: een nieuw 
meerjarig financieel kader (MFK) voor 
een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa" verklaarde, 
behoort het toerisme tot de nieuwe 
bevoegdheden van de Unie en moet de 
Europese strategie voor die sector tot doel 
hebben het concurrentievermogen ervan 
te versterken en moeten daar in de 
volgende begroting voldoende middelen 
voor worden uitgetrokken.

Motivering

Met dit amendement wordt er meer nadruk gelegd op de rol die ook het toerisme moet krijgen 
in de EFRO-verordening.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het EFRO moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie en aldus verzekeren 
dat de steunverlening uit het EFRO zich 
sterker richt op de prioriteiten van de Unie. 
Naargelang de categorie van regio's die 
steun ontvangen, zou de steunverlening uit 
het EFRO zich moeten richten op 
onderzoek en innovatie, het midden- en 
kleinbedrijf en het tegengaan van 
klimaatverandering. De mate waarin dit 
gebeurt moet rekening houden met het 
ontwikkelingsniveau van de regio en de 
specifieke behoeften van regio's waar het 
bbp per hoofd van de bevolking in de 
periode 2007-2013 minder dan 75% 
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 

(5) Het EFRO moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie en aldus verzekeren 
dat de steunverlening uit het EFRO zich 
sterker richt op de prioriteiten van de Unie. 
Naargelang de categorie van regio's die 
steun ontvangen, zou de steunverlening uit 
het EFRO zich primair moeten richten op 
onderzoek en innovatie, het midden- en 
kleinbedrijf, de minimalisering van 
externe kosten, het tegengaan van 
klimaatverandering en de ontwikkeling 
van een duurzame vervoersinfrastructuur. 
De mate waarin dit gebeurt moet rekening 
houden met het ontwikkelingsniveau van 
de regio en de specifieke behoeften van 
regio's waar het bbp per hoofd van de 
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EU-25 tijdens de referentieperiode. bevolking in de periode 2007-2013 minder 
dan 75% bedroeg van het gemiddelde bbp 
van de EU-25 tijdens de referentieperiode.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Bij het ondersteunen van 
investeringen in transport- en 
mobiliteitsprojecten is het EFRO gericht 
op de doelstellingen als bedoeld in het 
witboek van de Commissie "Stappenplan 
voor een interne Europese vervoersruimte 
- werken aan een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem"1 en de overeenkomstige 
resolutie van het Europees Parlement van 
15 december 20112;
__________________
1 COM2011(144)
2 P7_TA(2011)0584

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het kader van de duurzame stedelijke 
ontwikkeling wordt het noodzakelijk 
geacht steun te verlenen aan geïntegreerde 
maatregelen om de economische, 
ecologische, klimatologische en sociale 
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, en een procedure vast te 
leggen voor het opstellen van de lijst van 
steden waarvoor dergelijke maatregelen 
gelden en de voor dergelijke maatregelen 
gereserveerde financiële toewijzing.

(7) In het kader van de duurzame stedelijke 
ontwikkeling wordt het noodzakelijk 
geacht steun te verlenen aan geïntegreerde 
maatregelen om de economische, 
ecologische, klimatologische en sociale 
uitdagingen en uitdagingen op 
mobiliteitsgebied aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, en een procedure vast te 
leggen voor het opstellen van de lijst van 
steden waarvoor dergelijke maatregelen 
gelden en de voor dergelijke maatregelen 
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gereserveerde financiële toewijzing.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Een overgang naar duurzame 
mobiliteit -op basis van multimodaal 
vervoer, geïntegreerde vervoerssystemen 
en het buiten de stadscentra omleiden van 
internationaal en doorgaand verkeer- is 
cruciaal voor het halen van de EU 2020-
doelstellingen, aangezien vervoer 24% 
van alle CO2-uitstoot in de Unie 
veroorzaakt en de CO2-uitstoot door 
vervoer in de Unie sinds 1990 met 34% is 
toegenomen. Duurzame mobiliteit vergt 
aanzienlijke investeringen, bijv. in het 
aanleggen van rondwegen om stedelijke 
gebieden, het bevorderen van modern en 
milieuvriendelijk openbaar vervoer, 
intelligente verkeersgeleidingssystemen en 
publieke logistieke platforms of 
intermodale terminals.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Andere sectoren hebben dankzij 
overheidsinvesteringen ten belope van 
miljarden euro's de uitstoot van 
broeikasgassen aanzienlijk weten terug te 
dringen, waarbij de uitstoot door de 
industrie sinds 1990 met 34% is 
teruggedrongen, de uitstoot door de 
huishoudens met 14% en de uitstoot door 
opwekking van energie met 17%.
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Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 quater) Aangezien het leeuwendeel van 
de door het EFRO gesteunde 
investeringen op vervoersgebied in het 
verleden gericht was op wegvervoer, is het 
dringend noodzakelijk nieuwe 
financieringsprioriteiten te stellen, die 
gericht zijn op het ontwikkelen van 
complex multimodaal vervoer, ook al is 
het wegvervoer inmiddels 
verantwoordelijk voor 72% van alle door 
de vervoersector van de Unie veroorzaakte 
CO2-uitstoot1.
__________________
1 Zie Europees Milieuagentschap (2011): 
EMA-verslag nr. 7/2011 - TERM 2011: 
vervoersindicatoren voor evaluatie van de 
voortgang bij het verwezenlijken van 
ecologische doelstellingen in Europa.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Teneinde nieuwe oplossingen vast te 
stellen of te beproeven voor kwesties die 
verband houden met duurzame stedelijke 
ontwikkeling die van belang zijn op 
Unieniveau, moet het EFRO innovatieve 
acties op het gebied van duurzame 
stedelijke ontwikkeling ondersteunen.

(9) Teneinde nieuwe oplossingen vast te 
stellen of te beproeven voor kwesties die 
verband houden met duurzame stedelijke 
ontwikkeling die van belang zijn op 
Unieniveau, moet het EFRO innovatieve 
acties en technologieën op het gebied van 
duurzame stedelijke ontwikkeling, met 
inbegrip van innovatieve 
verkeersgeleidingssystemen, ondersteunen, 
waarbij met name milieuvriendelijk 
vervoer, intermodaliteit en duurzame 
mobiliteit tussen steden en voorstedelijke 
en plattelandsgebieden moeten worden 
bevorderd.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het toerisme beschikt over een 
groot ontwikkelingspotentieel, heeft een 
groot groeistimulerend vermogen, steunt 
op een hechte economische structuur met 
een groot aantal kmo’s en biedt veel 
werkgelegenheid. Daarom is het toerisme 
van strategisch belang voor de Unie en 
moet het EFRO die sector en de 
aanverwante sectoren ondersteunen. 
EFRO-steun is des te belangrijker omdat 
het toerisme een reële impact heeft op de 
samenhang, het dynamisme en de 
aantrekkelijkheid van regio’s, de 
ruimtelijke ordening en het milieu. 
EFRO-steun voor maatregelen ten 
behoeve van degenen die in de sector 
werkzaam zijn en hun klanten met als 
doel te zorgen voor duurzame, 
verantwoorde en kwalitatief 
hoogwaardige toeristische 
infrastructuurvoorzieningen en 
benaderingen die het milieu, het erfgoed 
en de biodiversiteit ontzien, kan bijdragen 
aan de verwezenlijking van de doelen van 
het cohesiebeleid, de Europa 2020-
strategie en de bescherming van het 
milieu. 

Motivering

Het toerisme levert een belangrijke bijdrage aan de groei en het concurrentievermogen in 
Europa. De sector staat voor essentiële uitdagingen voor de toekomst en heeft bovendien een 
grote impact op het milieu, de samenhang, het dynamisme en de ruimtelijke ordening in 
Europa. Daarom moeten in het kader van het EFRO maatregelen kunnen worden 
ondersteund die het mogelijk maken de doelen van de Europa 2020-strategie en van het 
cohesiebeleid te verwezenlijken.

Amendement 12
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Overeenkomstig de routekaart die 
het Europees Parlement heeft opgesteld 
voor een gemeenschappelijke Europese 
vervoersruimte (2011/2096(INI)) moet bij 
de EFRO-financieringen in stedelijke 
gebieden rekening worden gehouden met 
plannen voor duurzame mobiliteit voor de 
betrokken stedelijke gebieden, met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel.

Motivering

Volgens de routekaart voor een gemeenschappelijke Europese vervoersruimte, waarin het 
Europees Parlement vraagt om voorstellen met betrekking tot de stedelijke mobiliteit tot 
2015, moet de inhoud van het plan voor mobiliteit in de steden door de Commissie worden 
vastgesteld en moet bij de EFRO-steun rekening worden gehouden met die plannen om na te 
gaan of de projecten in aanmerking komen voor EFRO-subsidie en of de toegewezen 
middelen goed worden benut.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, en de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem 
lage bevolkingsdichtheid zoals bedoeld in 
Protocol nr. 6 betreffende bijzondere 
bepalingen voor doelstelling 6 in het kader 
van de structuurfondsen in Finland en 
Zweden, bij de Toetredingsakte van 1994, 
aanpakken. Het EFRO moet tevens de 
specifieke problemen aanpakken waarmee 
bepaalde eilanden, berggebieden, 
grensregio's en dunbevolkte gebieden die 
door hun geografische ligging in hun 
ontwikkeling worden geremd, te kampen 

(10) Het EFRO moet de 
toegankelijkheidsproblemen, en de 
problemen wegens de afstand tot de grote 
markten, van gebieden met een extreem 
lage bevolkingsdichtheid zoals bedoeld in 
Protocol nr. 6 betreffende bijzondere 
bepalingen voor doelstelling 6 in het kader 
van de structuurfondsen in Finland en 
Zweden, bij de Toetredingsakte van 1994, 
aanpakken. Het EFRO moet tevens de 
specifieke problemen aanpakken waarmee 
bepaalde eilanden, berggebieden, 
grensregio's en dunbevolkte gebieden die 
door hun geografische ligging in hun 
ontwikkeling worden geremd, te kampen 
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hebben, teneinde aldus hun duurzame 
ontwikkeling te ondersteunen.

hebben, teneinde aldus hun duurzame 
ontwikkeling te ondersteunen. Het EFRO 
moet ook een oplossing bieden voor de 
problemen van geregelde vervoersdiensten 
van en naar nationale en regionale 
hoofdsteden, verbindingen tussen steden 
en hun omliggende gebieden - met 
inbegrip van het platteland - of regio's, 
verbindingen tussen industriegebieden en 
internationale vliegvelden en van 
culturele uitwisselingen en de toeristische 
infrastructuur.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De voor vervoersinfrastructuur 
bestemde EFRO-middelen moeten niet 
alleen tot doel hebben een duurzamer 
vervoerssysteem te cofinancieren, maar 
moeten ook de sociale en territoriale 
samenhang van de Unie bevorderen door 
de ontwikkelingskloof tussen de regio's te 
verkleinen, met name door middel van het 
verbeteren van de toegankelijkheid en van 
de mobiliteit van de bevolking.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In artikel 195 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie wordt onder meer bepaald dat de 
Unie zorgt voor aanvulling van het 
optreden van de lidstaten in de 
toerismesector, met name door 
bevordering van het 
concurrentievermogen van de 
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ondernemingen van de Unie in die sector.

Motivering

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt toerisme uitdrukkelijk 
omschreven als een van de beleidsterreinen waar de EU kan optreden. Deze wijziging moet 
tot uitdrukking komen in de wetgeving en in de regels betreffende financiering.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EFRO levert een bijdrage aan de 
financiering van steun ten behoeve van de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang door het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden via steun aan de 
ontwikkeling en de structurele aanpassing 
van regionale economieën, met inbegrip 
van de omschakeling van 
industriegebieden met afnemende 
economische activiteit en regio's met een 
achterstand.

Het EFRO levert een bijdrage aan de 
financiering van steun ten behoeve van de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang door het ongedaan 
maken van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden via steun aan de 
ontwikkeling en de structurele aanpassing 
van regionale economieën, met inbegrip 
van de omschakeling van 
industriegebieden met afnemende 
economische activiteit en regio's met een 
achterstand, en door rekening te houden 
met de moeilijkheden waarmee gebieden 
met ernstige en blijvende natuurlijke of 
demografische handicaps kampen.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in infrastructuur die 
basisdiensten aan de burger levert op het 
gebied van energie, milieu, vervoer en 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT);

(b) investeringen in infrastructuur die 
basisdiensten aan de burger levert op het 
gebied van energie, milieu, duurzaam
vervoer en duurzaam toerisme en 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT);
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Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) investeringen in maatregelen op 
het vlak van verbetering van de energie-
efficiëntie in het vervoer, met name het 
stadsvervoer;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ontwikkeling van het eigen potentieel 
door het ondersteunen van regionale en 
lokale ontwikkeling, onderzoek en 
innovatie. Deze maatregelen omvatten:

(d) ontwikkeling van het eigen potentieel 
door het ondersteunen van regionale en 
lokale ontwikkeling, onderzoek en 
innovatie, waarbij ervoor gezorgd wordt 
dat de bureaucratie niet toeneemt. Deze 
maatregelen omvatten:

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter d – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) steun voor openbare instellingen voor 
onderzoek en innovatie, en investeringen in 
technologie en toegepast onderzoek in 
bedrijven;

iii) steun voor openbare instellingen voor 
onderzoek en innovatie, en investeringen in 
technologie, de veiligheid van het vervoer, 
technologische innovatie op het gebied 
van vervoer en mobiliteit en toegepast 
onderzoek in bedrijven;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter d – punt iv
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) vorming van netwerken, samenwerking 
en uitwisseling van ervaringen tussen 
regio's, steden en betrokken sociale, 
economische en ecologische actoren;

iv) vorming van netwerken, samenwerking 
en uitwisseling van ervaringen en beste 
methodes tussen regio's, steden en 
betrokken sociale, economische en 
ecologische actoren;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter d – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) het opbouwen van nieuwe 
capaciteiten, studies en voorbereidende 
acties;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In meer ontwikkelde regio's ondersteunt 
het EFRO geen investeringen in 
infrastructuur die basisdiensten aan de 
burger levert op het gebied van milieu, 
vervoer en ICT.

Schrappen

Motivering

Als het EFRO de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid" doeltreffend wil 
ondersteunen, dan moeten milieu, vervoer en ICT, die cruciaal zijn voor de verwezenlijking 
van die doelstelling, niet worden uitgesloten.

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw)



PE486.006v02-00 16/39 AD\905853NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) grote projecten voor 
verbindingswegen zonder 
grensoverschrijdende verbinding, 
luchthavens die minder dan 200 kilometer 
van elkaar afliggen en niet samen 
gebruikmaken van de 
infrastructuurcapaciteit;

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wordt ten minste 80% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan de in de punten 1, 3 en 4 
van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen;

i) wordt ten minste 80% van de totale 
EFRO-middelen op nationaal niveau 
toegewezen aan maximaal drie van de in
artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening] omschreven thematische 
doelstellingen;

Motivering

Bij het regionaal beleid moet rekening worden gehouden met de verschillen in territoriale 
behoeften. Thematische concentratie is zeker noodzakelijk, maar bij de keuze mag niet voorbij 
worden gegaan aan de verschillende kenmerken van de regio's. De behoeften moeten door 
elke regio samen met de Commissie worden beoordeeld, en op basis daarvan moeten de 
financieringsprioriteiten worden gekozen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bevordering van het ondernemerschap, 
met name door de economische exploitatie 
van nieuwe ideeën te vergemakkelijken en 
door het oprichten van nieuwe bedrijven 
aan te moedigen;

(a) bevordering van het ondernemerschap, 
met name door de economische exploitatie 
van nieuwe ideeën te vergemakkelijken en 
door het oprichten van nieuwe bedrijven 
aan te moedigen op gebieden die 
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fundamenteel zijn voor de groei en het 
concurrentievermogen van Europa, met 
name het toerisme en aanverwante 
sectoren.

Motivering

Het toerisme bestaat uit een aanzienlijk economisch en kmo-weefsel. Gezien de toegenomen 
wereldwijde concurrentie en de noodzaak het concurrentievermogen van de bedrijven in die 
sector in stand te houden, moet de Unie steun verlenen om de ondernemingsgeest en het 
opzetten van bedrijven in het toerisme en aanverwante bedrijfstakken te bevorderen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ontwikkeling van nieuwe 
bedrijfsmodellen voor het mkb, met name 
met het oog op internationalisering;

(b) ontwikkeling en uitvoering van nieuwe 
bedrijfsmodellen voor het mkb, met name 
met het oog op internationalisering;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ontwikkeling van de activiteiten van 
kmo's op gebieden in opkomst die 
samenhangen met Europese en regionale 
uitdagingen, bijvoorbeeld het opzetten en 
promoten van diensten in verband met 
nieuwe vormen van ecologisch duurzaam 
en milieutoerisme;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) investeringen in toerismeprojecten 
en ondersteuning van maatregelen zoals 
bedoeld in de Europese toerismestrategie;

Motivering

Deze wijziging houdt verband met artikel 195 VWEU, waarin wordt bepaald dat de Europese 
Unie het optreden van de lidstaten in de toerismesector aanvult.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het bevorderen van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
het mkb;

(b) het verbeteren van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
het mkb;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het ondersteunen van energie-
efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare 
energie in openbare infrastructuur en in de 
woningbouwsector;

(c) het verbeteren van energie-efficiëntie 
en het gebruik van hernieuwbare energie in 
openbare infrastructuur en in de 
woningbouwsector;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bevorderen van koolstofarme 
strategieën voor stedelijke gebieden;

(e) het bevorderen van koolstofarme 
strategieën voor stedelijke gebieden, met 
name door middel van de bevordering van 
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duurzaam plaatselijk, stedelijk en 
regionaal vervoer en dito mobiliteit, zoals 
openbaar en niet-gemotoriseerd vervoer;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) maatregelen tot verbetering van het 
stadsmilieu, met inbegrip van de sanering 
van oude bedrijfsterreinen en de 
vermindering van de luchtverontreiniging;

(e) maatregelen tot verbetering van het 
stadsmilieu, met inbegrip van de sanering 
van oude bedrijfsterreinen en de 
vermindering van de luchtverontreiniging, 
ook in gebieden in de directe omgeving 
van stedelijke gebieden;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 6 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het ondersteunen van het eigen 
groeipotentieel van specifieke gebieden 
door het verbeteren van de bereikbaarheid 
en het gebruik van specifieke natuurlijke 
en culturele hulpbronnen en het 
ontwikkelen van duurzaam regionaal en 
lokaal toerisme;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 6 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) acties ter bevordering van 
duurzaam toerisme, om verantwoorde 
initiatieven en benaderingen van degenen 
die werkzaam zijn in het toerisme en in 
aanverwante bedrijfstakken en van de 
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toeristen zelf aan te moedigen, met 
inbegrip van maatregelen om de milieu-
impact van het toerisme te verkleinen en 
deze sector aan te passen aan de 
klimaatverandering;

Motivering

Het toerisme heeft een reële milieu-impact. Maatregelen om de gevolgen ervan voor het 
erfgoed en de biodiversiteit te verkleinen en verantwoorde en duurzame handelswijzen en 
infrastructuurvoorzieningen aan te moedigen, moeten dus worden gestimuleerd.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren:

(7) bevordering van efficiënte 
comodaliteit, gericht op duurzaam, veilig 
en milieuefficiënt vervoer en mobiliteit, 
met aandacht voor het verbeteren van de 
bestaande infrastructuur, het 
overbruggen van ontbrekende schakels in 
grensoverschrijdende verbindingen en het 
opheffen van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren, met inbegrip van 
verbindingen met regionale, lokale, 
plattelands- en stedelijke gebieden;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het ondersteunen van een multimodale
interne Europese vervoersruimte door 
middel van investeringen in het trans-
Europees vervoersnetwerk (TEN-T);

(a) het ondersteunen van een duurzame, 
veilige en efficiënte comodale interne 
Europese vervoersruimte door middel van 
investeringen in het trans-Europees 
vervoersnetwerk, waarbij aandacht wordt 
geschonken aan de integratie van de 
lidstaten die op of na 1 mei 2004 tot de 
Europese Unie zijn toegetreden, en aan 
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hun infrastructuurbehoeften, op basis van 
solidariteit en territoriale samenhang, 
alsmede aan de eco-efficiëntie van het 
moderniseren van de bestaande 
infrastructuur op de korte termijn, en 
waarbij een al te groot vertrouwen in de 
verwezenlijking op de lange termijn van 
zeer grote projecten wordt vermeden;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het versterken van de regionale 
mobiliteit door het aansluiten van 
secundaire en tertiaire knooppunten op de 
TEN-T-infrastructuur;

(b) het versterken van de regionale 
mobiliteit door het aansluiten van 
secundaire en tertiaire knooppunten en 
netwerken op de TEN-T-infrastructuur;

Motivering

De regionale mobiliteit en het dynamisme en de aantrekkelijkheid van een gebied hangen in
belangrijke mate af van doeltreffende aansluitingen tussen de TEN-T-infrastructuur en de 
secundaire en tertiaire netwerken en knooppunten.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het versterken van de regionale 
mobiliteit door het aansluiten van 
secundaire en tertiaire knooppunten op de 
TEN-T-infrastructuur;

(b) het versterken van de regionale 
mobiliteit door het aansluiten van 
secundaire en tertiaire knooppunten op de 
TEN-T-infrastructuur en door het 
investeren in regionale vliegvelden;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 7 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het ontwikkelen van milieuvriendelijke 
en koolstofarme vervoerssystemen, en het 
bevorderen van duurzame stedelijke
mobiliteit;

(c) het verbeteren, moderniseren en
ontwikkelen van veilige, op hernieuwbare 
energie gebaseerde, milieuvriendelijke, 
geluidsarme, slimme en interoperabele
vervoerssystemen en het bevorderen van 
duurzaam, toegankelijk regionaal, lokaal, 
plattelands- en stedelijk vervoer en
mobiliteit;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 7 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het vervolledigen van de 
basisvervoersinfrastructuur in minder 
ontwikkelde regio's om de territoriale en 
sociale samenhang te verbeteren, de 
werkgelegenheid te bevorderen en een 
duurzaam en interoperabel 
vervoerssysteem te creëren, het inzetten 
van milieuefficiënt vervoer en het 
verbeteren van de veiligheid, het gemak 
en de toegankelijkheid van het vervoer 
voor de Europese burgers;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 7 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het ontwikkelen van fijnmazige, 
kwalitatief hoogwaardige en interoperabele 
spoorwegsystemen;

(d) het bevorderen van een optimale 
verkeersontwikkeling dankzij de invoering 
van slimme vervoerssystemen, 
bijvoorbeeld het ontwikkelen van 
fijnmazige, kwalitatief hoogwaardige, 
interoperabele en toegankelijke 
spoorwegsystemen, met inbegrip van de 
ontwikkeling van het ERTMS en 
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maatregelen ter beperking van het lawaai 
van goederenverkeer per spoor aan de 
bron; ondersteuning van 
milieuvriendelijke busdiensten en 
duurzaam vervoer over water;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 7 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het ontwikkelen van een complex 
systeem van multimodaal transport, met 
inbegrip van publieke logistieke 
platforms, intermodale terminals en 
initiële steun voor vaste intermodale 
vervoersverbindingen alsook opneming 
van industriegebieden en internationale 
vliegvelden in multimodaal vervoer en het 
adequaat verbinden van deze gebieden en 
vliegvelden met de trans-Europese en 
fundamentele nationale infrastructuur;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 7 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het moderniseren en het verbeteren 
van de efficiëntie van het stadsvervoer;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 7 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het ontwikkelen van duurzame zee-
of luchtvervoersystemen die kunnen 
bijdragen aan een maximale 
bereikbaarheid van eilanden voor 
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passagiers en goederen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 7 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het ontwikkelen van een 
toeristische infrastructuur, met inbegrip 
van een vervoersinfrastructuur naar 
toeristische gebieden of faciliteiten;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 7 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het ontwikkelen van een veilig 
vervoersnet, met name om de doelstelling 
van halvering van het aantal 
verkeersslachtoffers te verwezenlijken;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 7 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) het versterken van de regionale 
mobiliteit door het aansluiten van 
secundaire en tertiaire knooppunten op de 
TEN-T-infrastructuur;
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] wordt, 
 indien van toepassing, gebruikgemaakt 
van de in de bijlage bij deze verordening 
beschreven gemeenschappelijke 
indicatoren. Voor de gemeenschappelijke 
indicatoren 
bedragen de uitgangswaarden nul en 
worden cumulatieve streefdoelen voor 
2022 bepaald.

De Commissie vult de lijst van 
gemeenschappelijke indicatoren verder 
aan, waarbij zij rekening houdt met onder 
meer minimalisering van externe kosten, 
klimaatbescherming, terugdringing van 
het aantal ongevallen, 
luchtverontreiniging en geluidshinder,
overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] en de 
bepalingen van de resolutie van het 
Europees Parlement inzake het 
"Stappenplan voor een interne Europese 
vervoersruimte" (2011/2096(INI)). Voor 
de gemeenschappelijke indicatoren 
bedragen de uitgangswaarden nul en 
worden cumulatieve streefdoelen voor 
2022 bepaald.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de programmaspecifieke 
resultaatindicatoren wordt voor de 
uitgangswaarden van de meest recente 
beschikbare gegevens gebruikgemaakt en 
worden streefdoelen voor 2022 bepaald, 
die in kwantitatieve of kwalitatieve termen 
kunnen worden uitgedrukt.

3. Voor de programmaspecifieke 
resultaatindicatoren wordt voor de 
uitgangswaarden van de meest recente 
beschikbare gegevens gebruikgemaakt en 
worden streefdoelen voor 2022 bepaald, 
die in zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
termen worden uitgedrukt.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EFRO ondersteunt in het kader van 
operationele programma's de duurzame 
stedelijke ontwikkeling door middel van 
strategieën die geïntegreerde maatregelen 
behelzen om de economische, ecologische, 
klimatologische en sociale uitdagingen 
waarmee stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, aan te pakken.

1. Het EFRO ondersteunt in het kader van 
operationele programma's de duurzame 
stedelijke ontwikkeling door middel van 
strategieën die geïntegreerde maatregelen 
behelzen om de economische, ecologische, 
klimatologische en sociale uitdagingen en 
uitdagingen op mobiliteitsgebied waarmee 
stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, aan te pakken.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EFRO ondersteunt in het kader van 
operationele programma's de duurzame 
stedelijke ontwikkeling door middel van 
strategieën die geïntegreerde maatregelen 
behelzen om de economische, ecologische, 
klimatologische en sociale uitdagingen 
waarmee stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, aan te pakken.

1. Het EFRO ondersteunt in het kader van 
operationele programma's de duurzame 
stedelijke ontwikkeling door middel van 
strategieën die geïntegreerde maatregelen 
behelzen om de economische, ecologische, 
klimatologische en sociale uitdagingen en 
uitdagingen op vervoersgebied waarmee 
stedelijke gebieden worden 
geconfronteerd, aan te pakken.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig het Stappenplan 
voor een interne Europese vervoersruimte 
(2011/2096(INI))van het Parlement wordt 
bij de steun voor stedelijke ontwikkeling, 
met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, rekening 
gehouden met een plan voor stedelijke 
mobiliteit voor het betrokken stedelijke 
gebied, waarvan de bepalingen door de 
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Commissie worden vastgesteld in een 
voorstel inzake stedelijke mobiliteit, dat zij 
voor 2015 moet indienen.

Motivering

Volgens het Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte, waarin het Europees 
Parlement vraagt om voorstellen met betrekking tot de stedelijke mobiliteit tot 2015, moet de 
inhoud van het plan voor mobiliteit in de steden door de Commissie worden vastgesteld en 
moet bij de EFRO-steun rekening worden gehouden met die plannen om na te gaan of de 
projecten in aanmerking komen voor EFRO-subsidie en of de toegewezen middelen goed 
worden benut.

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de verbetering van de gezondheid 
en de levenskwaliteit van de inwoners van 
stedelijke gebieden door terugdringing 
van het aantal ongelukken, de 
geluidshinder en de luchtvervuiling door 
middel van medegefinancierde 
vervoersprojecten;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) stadsbegroting per hoofd van de 
bevolking;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het bestaan van een strategie voor 
geïntegreerde maatregelen om de 

(b) het bestaan van een strategie voor 
geïntegreerde maatregelen om de 
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economische, ecologische, klimatologische 
en sociale uitdagingen waarmee stedelijke 
gebieden worden geconfronteerd, aan te 
pakken.

economische, ecologische, klimatologische 
en sociale uitdagingen en uitdagingen op 
mobiliteitsgebied waarmee stedelijke 
gebieden worden geconfronteerd, aan te 
pakken.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de bepalingen onder a) mogen 
geen belemmering vormen voor de selectie 
van steden in perifere of insulaire 
gebieden en met een duidelijk geringere 
bevolkingsdichtheid dan de grote 
stedelijke agglomeraties van de betrokken 
lidstaat.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In door het EFRO medegefinancierde 
operationele programma's voor gebieden 
met ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen zoals 
bedoeld in artikel 111, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
algemene verordening] wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de aanpak van de 
specifieke problemen van deze gebieden.

In door het EFRO medegefinancierde 
operationele programma's voor gebieden 
met ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen zoals 
bedoeld in artikel 111, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [de 
algemene verordening] wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de verbetering van 
de mobiliteit en de toegankelijkheid van 
die regio's, alsook aan de aanpak van de 
specifieke problemen van deze gebieden,

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) goederenvervoersdiensten en 
starterssteun voor vervoersdiensten;

(b) goederenvervoersdiensten en 
starterssteun voor veilige vervoersdiensten, 
op basis van duurzame mobiliteit;

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de specifieke mogelijkheden van 
projecten op het gebied van duurzaam 
toerisme met als uitgangspunt de 
bescherming van natuurlijk, cultureel en 
historisch erfgoed;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Alle in de ultraperifere gebieden 
gevestigde ondernemingen komen in 
aanmerking voor de specifieke extra 
toewijzing en, in afwijking van artikel 3, 
lid 1, onder a), voor elke andere 
productieve investering die uit hoofde van 
het EFRO wordt gefinancierd.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Evaluatie

Uiterlijk op 31 december 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
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de Raad een evaluatieverslag in over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Toerisme bezoeken Aantal bezoeken aan 
attracties die steun 
ontvangen 

Amendement van het Parlement

Toerisme bezoeken Aantal bezoeken aan 
attracties die steun 
ontvangen 

EUR Omvang van de 
investeringen in 
duurzame en slimme 
mobiliteit

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Spoorwegen km Totale lengte van nieuwe 
spoorwegverbinding
 waarvan: TEN-
vervoersprojecten

km Totale lengte van opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
spoorwegverbinding
 waarvan: TEN-
vervoersprojecten

Amendement van het Parlement

Spoorwegen km Totale lengte van nieuwe 
spoorwegverbinding
 waarvan: TEN-
vervoersprojecten
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km Totale lengte van 
herstelde, opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
spoorwegverbinding
 waarvan: TEN-
vervoersprojecten

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 16 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

Spoorwegen km Totale lengte van nieuwe 
spoorwegverbinding

 waarvan: TEN-
vervoersprojecten

km Totale lengte van opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
spoorwegverbinding

 waarvan: TEN-
vervoersprojecten

Amendement van het Parlement

Spoorwegen km Totale lengte van nieuwe 
spoorwegverbinding

 waarvan: TEN-
vervoersprojecten

km Totale lengte van opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
spoorwegverbinding

 waarvan: TEN-
vervoersprojecten

aantal nieuw aangelegde, 
herbouwde of verbeterde 
grensoverschrijdende 
gedeelten

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 16 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Vervoer
Spoorwegen km Totale lengte van nieuwe 

spoorwegverbinding
waarvan: TEN-
vervoersprojecten

km Totale lengte van opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
spoorwegverbinding

Amendement van het Parlement

Vervoer
Spoorwegen km Totale lengte van nieuwe 

spoorwegverbinding
waarvan: TEN-
vervoersprojecten

km Totale lengte van opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
spoorwegverbinding

ton / km Toename van het 
vrachtvervoer

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Vervoer
Spoorwegen km Totale lengte van nieuwe 

spoorwegverbinding
waarvan: TEN-
vervoersprojecten

km Totale lengte van opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
spoorwegverbinding

Amendement van het Parlement

Vervoer
Spoorwegen km Totale lengte van nieuwe 

spoorwegverbinding
waarvan: TEN-
vervoersprojecten

km Totale lengte van opnieuw 
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aangelegde of verbeterde 
spoorwegverbinding

passagiers / km Toename van het aantal 
treinpassagiers

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 16 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Vervoer
Spoorwegen km Totale lengte van nieuwe 

spoorwegverbinding
waarvan: TEN-
vervoersprojecten

km Totale lengte van opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
spoorwegverbinding

Amendement van het Parlement

Vervoer
Spoorwegen km Totale lengte van nieuwe 

spoorwegverbinding
waarvan: TEN-
vervoersprojecten

km Totale lengte van opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
spoorwegverbinding

km Totale lengte van met 
ERTMS uitgeruste 
spoorlijnen

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wegen km Totale lengte van nieuw 
aangelegde wegen
waarvan: TEN-
vervoersprojecten

km Totale lengte van opnieuw 
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aangelegde of verbeterde 
wegen
waarvan: TEN-
vervoersprojecten

Amendement van het Parlement

Wegen km Totale lengte van nieuw 
aangelegde wegen
waarvan: TEN-
vervoersprojecten

km Totale lengte van 
herstelde, opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
wegen
waarvan: TEN-
vervoersprojecten

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wegen km Totale lengte van nieuw 
aangelegde wegen

 waarvan: TEN-
vervoersprojecten

km Totale lengte van opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
wegen

 waarvan: TEN-
vervoersprojecten

Amendement van het Parlement

Wegen km Totale lengte van nieuw 
aangelegde wegen

 waarvan: TEN-
vervoersprojecten

km Totale lengte van opnieuw 
aangelegde of verbeterde 
wegen

 waarvan: TEN-
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vervoersprojecten

aantal nieuw aangelegde, 
herbouwde of verbeterde 
grensoverschrijdende 
gedeelten

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Internationale 
vliegvelden

minuten Totale vermindering van 
de gemiddelde tijd die 
nodig is om het vliegveld 
te bereiken met het 
openbaar vervoer vanaf 
het dichtstbijzijnde 
stadscentrum

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Stadsvervoer aantal passagiers Toename van aantal 
passagiers die 
gebruikmaken van 
gesubsidieerd 
stadsvervoer

Amendement van het Parlement

Stadsvervoer aantal passagiers Toename van aantal 
passagiers die 
gebruikmaken van 
gesubsidieerd 
stadsvervoer

percentage Verandering in het 
modale aandeel van het 
openbaar vervoer en de 
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niet-gemotoriseerde 
mobiliteit zoals wandelen 
en fietsen

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Stadsvervoer aantal passagiers Toename van aantal 
passagiers die 
gebruikmaken van 
gesubsidieerd 
stadsvervoer

Amendement van het Parlement

Stadsvervoer aantal passagiers Toename van aantal 
passagiers die 
gebruikmaken van 
gesubsidieerd 
stadsvervoer

voertuigen met betere 
milieuefficiëntie

Toename van het aantal 
voertuigen en 
ontwikkeling van 
infrastructuur voor een 
betere milieuefficiëntie 
van het stadsvervoer

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Binnenwateren ton-km Toename van vracht die 
via verbeterde 
binnenwateren wordt 
vervoerd

Amendement van het Parlement

Binnenwateren ton-km Toename van vracht die 
via verbeterde 
binnenwateren wordt 
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vervoerd
aantal passagiers Toename van het aantal 

personen dat 
gebruikmaakt van 
vervoersdiensten over 
binnenwateren

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement

Gevolgen voor het 
klimaat

aantal miljoenen ton 
CO2-equivalent

verandering in de uitstoot 
van broeikasgassen als 
gevolg van (een) 
medegefinancierde 
maatregel(en)

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Afvalwaterbehandeling inwonerequivalent Extra aantal inwoners dat 
profiteert van verbeterde
afvalwaterbehandeling 

Amendement van het Parlement

Afvalwaterbehandeling inwonerequivalent Extra afvalwater-
behandelingscapaciteit 

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Bijlage – regel 32
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Natuur en biodiversiteit hectare Oppervlakte van habitats 
die beter worden 
beschermd

Amendement van het Parlement

Natuur en biodiversiteit hectare Oppervlakte van herstelde 
biotopen
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