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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie

Bij deze verordening wordt een aantal gemeenschappelijke voorschriften vastgesteld voor alle 
structuurinstrumenten die onder het gemeenschappelijk strategisch kader 2014-2020 vallen, 
waaronder algemene beginselen voor steun zoals partnerschap, meerlagig bestuur, 
gendergelijkheid, duurzame ontwikkeling en naleving van het toepasselijke nationale en EU-
recht. Het voorstel bevat een lijst van gezamenlijke thematische doelstellingen die voortvloeien 
uit de Europa 2020-strategie alsook de bepalingen betreffende het gemeenschappelijk strategisch 
kader op Unieniveau en partnerschapscontracten. Voorts heeft het tot doel de 
prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid van de Unie te versterken door een 
gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen in de vorm van bepalingen inzake voorwaarden en 
evaluatie van de prestaties, alsmede regelingen voor toezicht, verslaglegging en evaluatie. Tot 
slot bevat het specifieke bepalingen inzake het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds, in het 
bijzonder met betrekking tot de taken en doelen van het cohesiebeleid, het financiële kader, 
specifieke regelingen voor programmering en verslaglegging, grote projecten, controlestelsels en 
financieel beheer.

Om een zo groot mogelijke impact van het beleid op de verwezenlijking van EU-prioriteiten te 
bewerkstelligen en het proces rond de strategische programmering te verbeteren, heeft het 
voorstel tot doel een lijst van overeenkomstig de Europa 2020-strategie gedefinieerde 
thematische doelstellingen te vertalen in kernacties voor het EFRO, het Cohesiefonds, het ESF, 
het ELFPO en het  EFMZV. Zo wordt gestreefd naar verbetering van oude en invoering van 
nieuwe oplossingen, met inbegrip van ex-antevoorwaarden, een prestatiereservemechanisme, 
aanscherping van de voor de fondsen geldende regels inzake macrofiscale voorwaarden en 
afstemming van die regels op het nieuwe stabiliteits- en groeipact, invoering van een systeem 
voor nationale accreditatie om goed financieel beheer door de lidstaten te waarborgen, invoering 
van een beheersverklaring en van verplichte jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en, niet in 
de laatste plaats, een resultaatgericht programmeringsproces plus ondersteuning via innovatieve 
financiële instrumenten.  

Zienswijze 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, een cijfer dat 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 
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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 tenminste 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 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 standpunten komen tot uitdrukking in de volgende amendementen.

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) In artikel 174 van het Verdrag is 
bepaald dat de Unie zich met het oog op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio’s en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio’s of eilanden, in het bijzonder 
plattelandsgebieden, regio’s die een 
industriële overgang doormaken en regio’s 
die kampen met ernstige en permanente 

(1) In artikel 174 van het Verdrag is 
bepaald dat de Unie zich met het oog op de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang ten doel stelt de 
verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 
van de onderscheiden regio’s en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio’s te verkleinen. Binnen deze regio's 
dient de aandacht in het bijzonder uit te 
gaan naar plattelandsgebieden, regio's die 
een industriële overgang doormaken en 
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natuurlijke of demografische 
belemmeringen, te verkleinen. Ingevolge 
artikel 175 van het Verdrag moet de Unie 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
ondersteunen door haar optreden via het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw, afdeling Oriëntatie, het 
Europees Sociaal Fonds, het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, de 
Europese Investeringsbank en andere 
instrumenten.

regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals eilanden, 
grensoverschrijdende regio's en 
berggebieden. Ingevolge artikel 175 van 
het Verdrag moet de Unie de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
ondersteunen door haar optreden via het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw, afdeling Oriëntatie, het 
Europees Sociaal Fonds, het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, de 
Europese Investeringsbank en andere 
instrumenten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De doelstellingen van de GSK-
fondsen moeten worden nagestreefd in het 
kader van duurzame ontwikkeling en van 
de bevordering door de Unie van de in de 
artikelen 11 en 19 van het Verdrag 
verankerde doelstelling inzake 
bescherming en verbetering van het milieu, 
waarbij het beginsel “de vervuiler betaalt” 
wordt toegepast. In overeenstemming met 
het streven ten minste 20% van de 
begroting van de Unie aan doelstellingen 
op het gebied van klimaatverandering te 
besteden, moeten de lidstaten aan de hand 
van door de Commissie in een 
uitvoeringshandeling vastgestelde 
methoden informatie over steun voor deze 
doelstellingen verstrekken.

(12) De doelstellingen van de GSK-
fondsen moeten worden nagestreefd in het 
kader van duurzame ontwikkeling en van 
de bevordering door de Unie van de in de 
artikelen 11 en 19 van het Verdrag 
verankerde doelstelling inzake 
bescherming en verbetering van het milieu, 
waarbij het beginsel "de vervuiler betaalt" 
wordt toegepast en externe kosten tot een 
minimum worden beperkt. In 
overeenstemming met het streven ten 
minste 20% van de begroting van de Unie 
aan doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering te besteden, moeten de 
lidstaten aan de hand van door de 
Commissie in een uitvoeringshandeling 
vastgestelde methoden informatie over 
steun voor deze doelstellingen verstrekken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 55
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Er moeten objectieve criteria worden 
vastgesteld om te bepalen welke regio’s en 
gebieden voor steun uit de Fondsen in 
aanmerking komen. Daartoe moet de 
identificatie van de regio’s en gebieden op 
Unieniveau worden gebaseerd op het 
gemeenschappelijke classificatiesysteem 
voor de regio’s in Verordening (EG) nr. 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS).

(55) Er moeten objectieve criteria worden 
vastgesteld om te bepalen welke regio’s en 
gebieden voor steun uit de Fondsen in 
aanmerking komen. Daartoe moet de 
identificatie van de regio's en gebieden op 
Unieniveau worden gebaseerd op het 
gemeenschappelijke classificatiesysteem 
voor de regio's in Verordening (EG) nr. 
1059/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 
opstelling van een gemeenschappelĳke 
nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS)12. Bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan regio's 
die kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals eilanden, 
grensoverschrijdende regio's en 
berggebieden, al moet worden bedacht dat 
de huidige NUTS-classificatie niet 
noodzakelijkerwijs de werkelijke 
territoriale kenmerken weergeeft. 

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Om bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te kunnen 
aanvullen of wijzigen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen inzake een gedragscode betreffende 
de doelstellingen en criteria ter 
ondersteuning van de uitvoering van 
partnerschappen, de goedkeuring van een 
gezamenlijk strategisch kader, aanvullende 
regels over de toewijzing van de 
prestatiereserve, de vaststelling van het 
gebied en de bevolking waarop de 

(88) Teneinde bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te kunnen 
aanvullen of wijzigen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
vast te stellen ten aanzien van een 
gedragscode betreffende de doelstellingen 
en criteria ter ondersteuning van de 
uitvoering van partnerschappen, de 
goedkeuring van een gezamenlijk 
strategisch kader, aanvullende regels over 
de toewijzing van de prestatiereserve, de 
vaststelling van het gebied en de bevolking 
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strategieën voor lokale ontwikkeling van 
toepassing zijn, gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, combinatie van steun, 
subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het forfaitaire bedrag 
voor inkomsten genererende concrete 
acties, de vaststelling van het vaste 
percentage dat wordt toegepast op de 
indirecte kosten voor subsidies gebaseerd 
op bestaande methoden en 
overeenkomstige percentages in het beleid 
van de Unie, de verantwoordelijkheden van 
de lidstaten ten aanzien van de procedure 
voor het melden van onregelmatigheden en 
de terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de 
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers 
en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen bijlage V te wijzigen 
om deze aan toekomstige behoeften aan te 
passen. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau.

waarop de strategieën voor lokale 
ontwikkeling van toepassing zijn, 
gedetailleerde regels voor 
financieringsinstrumenten (ex-
antebeoordeling, combinatie van steun, 
subsidiabiliteit, soorten activiteiten 
waarvoor geen steun wordt verleend), 
voorschriften voor bepaalde soorten op 
nationaal, regionaal, transnationaal of 
grensoverschrijdend niveau ingestelde 
financieringsinstrumenten, voorschriften 
voor financieringsovereenkomsten, de 
overdracht en het beheer van activa, 
regelingen voor beheer en controle, 
voorschriften voor betalingsverzoeken, de 
invoering van een systeem voor de 
kapitalisatie van jaartranches, de 
vaststelling van het vaste percentage dat 
wordt toegepast op de indirecte kosten 
voor subsidies gebaseerd op bestaande 
methoden en overeenkomstige percentages 
in het beleid van de Unie, de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de procedure voor het melden 
van onregelmatigheden en de 
terugvordering van onverschuldigd 
betaalde bedragen, de wijze waarop 
informatie over concrete acties wordt 
uitgewisseld, de regelingen voor een 
toereikend controlespoor, de voorwaarden 
voor nationale audits, de 
accreditatiecriteria voor beheers- en 
certificeringsautoriteiten, de identificatie 
van algemeen aanvaarde gegevensdragers 
en de criteria voor de vaststelling van de 
hoogte van de toe te passen financiële 
correctie. De Commissie moet ook de 
bevoegdheid krijgen bijlage V te wijzigen 
om deze aan toekomstige behoeften aan te 
passen. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau.

Motivering

Vaststelling van een forfaitair tarief is niet noodzakelijk aangezien de netto-inkomsten 
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nauwkeurig kunnen worden beoordeeld, zoals vereist door de huidige Verordening (EG) nr. 
1083/2006, en niet passend aangezien er politiek aspecten zitten aan het vaststellen van 
forfaitaire tarieven die het risico van verkeerde toewijzing van de fondsen in zich dragen. Artikel 
54 verleent uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot de methodologie voor de berekening van 
de netto-inkomsten voor inkomstengenererende projecten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie en de lidstaten zien, met 
name door toezicht, rapportage en 
evaluatie, toe op de doeltreffendheid van 
de GSK-fondsen.

9. De Commissie en de lidstaten zien, met 
name door te zorgen voor de 
verwezenlijking van de voorgestelde 
doelstellingen en door toezicht, rapportage 
en evaluatie, toe op de efficiëntie en
doeltreffendheid van de GSK-fondsen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstellingen van de GSK-fondsen 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in 
artikel 11 van het Verdrag verankerde 
doelstelling inzake bescherming en 
verbetering van het milieu, waarbij het 
beginsel “de vervuiler betaalt” wordt 
toegepast.

De doelstellingen van de GSK-fondsen 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in 
artikel 11 van het Verdrag verankerde 
doelstelling inzake bescherming en 
verbetering van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast en externe kosten tot een 
minimum worden beperkt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat bij de voorbereiding en uitvoering van 
partnerschapscontracten en programma’s 
wordt bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, herstelvermogen voor 
rampen, risicopreventie en risicobeheer. De 
lidstaten verstrekken informatie over de 
steun voor de doelstellingen op het gebied 
van klimaatverandering volgens de door de 
Commissie vastgestelde methoden. De 
Commissie stelt deze methoden bij 
uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat bij de voorbereiding en uitvoering van 
partnerschapscontracten en programma's 
wordt bijgedragen tot milieubescherming, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, duurzaamheid en 
efficiëntie van vervoer, herstelvermogen 
voor rampen, risicopreventie en 
risicobeheer. De lidstaten verstrekken 
informatie over de steun voor de 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering volgens de door de 
Commissie vastgestelde methoden. De 
Commissie stelt deze methoden bij 
uitvoeringshandeling vast. De 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 143, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) vergroting van de concurrentiekracht 
van kleine en middelgrote ondernemingen, 
alsmede van de landbouwsector (voor het 
Elfpo) en van de visserij- en 
aquacultuursector (voor het EFMZV);

(3) vergroting van de concurrentiekracht 
van Europese ondernemingen, en met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen en micro-ondernemingen, 
alsmede van de landbouwsector (voor het 
Elfpo) en van de visserij- en 
aquacultuursector (voor het EFMZV);

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) ondersteuning van de overgang naar 
een koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken;

(4) ondersteuning van de overgang naar 
een op energiebesparing, energie-
efficiëntie en hernieuwbare hulpbronnen 
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gebaseerde koolstofarme economie in alle 
bedrijfstakken; onder meer en met name 
door middel van bevordering van 
intermodaal duurzaam vervoer en 
intermodale duurzame mobiliteit, waarbij 
de nadruk ligt op het opheffen van 
knelpunten en het tot stand brengen van 
ontbrekende grensoverschrijdende 
verbindingen in duurzame en intermodale 
vervoerinfrastructuur;

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) verhoging van de energie-
efficiëntie in de vervoersector, met name 
op het gebied van stedelijk vervoer;

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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 
met het oog op duurzaam, veilig en 
milieuefficiënt vervoer en mobiliteit, 
terwijl de nadruk wordt gelegd op 
verbetering van bestaande infrastructuur, 
aanleg van ontbrekende schakels in 
grensoverschrijdende verbindingen en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren, met inbegrip van 
verbindingen met regionale. plaatselijke, 
landelijke en stedelijke gebieden;

Amendement 12
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) bevordering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

(8) stimulering van werkgelegenheid en 
ondersteuning van arbeidsmobiliteit;

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren;

(10) investering in gezondheid, onderwijs, 
vaardigheden en een leven lang leren;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) stimulering van de economische, 
sociale en territoriale samenhang;

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) prioritaire gebieden voor 
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met 
macroregionale en zeegebiedstrategieën;

(d) prioritaire gebieden voor 
samenwerkingsactiviteiten voor elk van de 
GSK-fondsen, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met 
macroregionale en zee- en 
riviergebiedstrategieën en -synergieën;
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Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een geconsolideerde tabel van de 
mijlpalen en streefdoelen die in 
programma’s voor het in artikel 19, lid 1, 
bedoelde prestatiekader zijn vastgesteld, 
met de methoden en het mechanisme om te 
zorgen voor onderlinge consistentie van 
alle programma’s en GSK-fondsen;

i) een geconsolideerde tabel van de 
meetbare kwalitatieve en kwantitatieve 
mijlpalen en streefdoelen die in 
programma's voor het in artikel 19, lid 1, 
bedoelde prestatiekader zijn vastgesteld, 
met de methoden en het mechanisme om te 
zorgen voor onderlinge consistentie van 
alle programma's en GSK-fondsen;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren ten aanzien van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, die de 
vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het 
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

De lidstaten concentreren de steun, 
overeenkomstig de fondsspecifieke 
voorschriften, op acties die de grootste 
meerwaarde opleveren, terwijl de externe 
kosten tot een minimum worden beperkt,
ten aanzien van de strategie van de Unie 
voor slimme, duurzame en inclusieve
ontwikkeling binnen het tijdskader van 
het meerjarig financieel kader 2014-2020, 
die de vraagstukken aanpakken die in de 
specifieke aanbevelingen per land uit 
hoofde van artikel 121, lid 2, van het
Verdrag en in de desbetreffende 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag zijn 
vastgesteld en die rekening houden met de 
nationale en regionale behoeften.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten beoordelen of aan de 2. De lidstaten beoordelen of aan de 



AD\906416NL.doc 13/43 PE486.053v02-00

NL

toepasselijke ex-antevoorwaarden wordt 
voldaan.

toepasselijke ex-antevoorwaarden wordt 
voldaan. Bij de beoordeling wordt een 
gemeenschappelijke methode gevolgd en 
worden de in artikel 5 bedoelde partners 
betrokken.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elke prioriteit worden indicatoren 
vastgesteld aan de hand waarvan de 
vorderingen bij de uitvoering van het 
programma ten opzichte van de 
doelstellingen wordt beoordeeld als basis 
voor toezicht, evaluatie, en beoordeling 
van de prestaties. Deze omvatten:

Voor elke prioriteit worden meetbare 
kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren 
vastgesteld aan de hand waarvan de 
vorderingen bij de uitvoering van het 
programma ten opzichte van de 
doelstellingen wordt beoordeeld als basis 
voor toezicht, evaluatie, en beoordeling 
van de prestaties. Deze omvatten:

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) indicatoren met betrekking tot de 
impact van de operaties op geluidshinder, 
milieu, veiligheid en klimaatverandering,
volgens de EU-doelstellingen voor 2020.

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In elk programma, met uitzondering van 
programma’s die uitsluitend betrekking 
hebben op technische bijstand, wordt een 
beschrijving opgenomen van de acties om 
rekening te houden met de in de artikelen 7 

4. In elk programma, met uitzondering van 
programma's die uitsluitend betrekking 
hebben op technische bijstand, worden 
meetbare kwalitatieve en kwantitatieve 
doelen en mijlpalen, 
programmaspecifieke indicatoren en een 
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en 8 beschreven beginselen. beschrijving opgenomen van de acties om 
te voldoen aan de in de artikelen 7 en 8 
beschreven beginselen.

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om ervoor te zorgen dat de 
milieumaatregelen van de EU1 meer 
voordelen opleveren, worden in elk 
programma, plan en project de resultaten 
vermeld van de milieubeoordelingen die 
door de lidstaten en andere 
projectontwikkelaars zijn verricht, met 
name op basis van Richtlijn 85/337/EEG 
van de Raad van 27 juni 1985 betreffende 
de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten2, 
Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 juni 2001 
betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma's3, en Richtlijn 
92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna4 en de 
volgende Richtlijnen van het Europees 
Parlement en de Raad: 2000/60/EG van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor de communautaire 
maatregelen betreffende het waterbeleid5, 
en 2009/147/EG inzake het behoud van de 
vogelstand6, teneinde negatieve gevolgen 
voor het milieu, zoals versnippering van 
landschappen, bodemafdekking, lucht- en 
waterverontreiniging en geluidsoverlast te 
voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk 
is, te beperken of te compenseren, en om 
de biodiversiteit effectief te beschermen.
_________________________
1 Zie COM(2012)0095 "Meer voordelen 
door EU-milieumaatregelen: vertrouwen 
kweken door de kennis en de 
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reactiecapaciteit te verbeteren".
2 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
3 PB L 197 van 21.7.2001.
4 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
5 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
6 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.

Motivering

Omwille van de coherentie in de EU-wetgeving is de formulering van het Commissievoorstel met 
betrekking tot milieubescherming (artikel 42) in het kader van de richtsnoeren van de Unie voor 
de ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnetwerk (COM(2011)0650) hier overgenomen.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Elk programma, plan en project 
in verband met vervoer en mobiliteit wordt 
gebaseerd op een beoordeling van de 
gevolgen ervan voor de veiligheid en de 
ongevallenpreventie, overeenkomstig het 
streven van de Unie om het aantal 
dodelijke ongevallen voor 2020 met 50% 
terug te dringen.

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, in het 
bijzonder ten aanzien van de mijlpalen die 
voor elk programma in het prestatiekader 
zijn vastgesteld en de steun die gebruikt is 
voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve ontwikkeling en 
groei, in het bijzonder ten aanzien van de 
meetbare kwalitatieve en kwantitatieve 
mijlpalen die voor elk programma in het 
prestatiekader zijn vastgesteld en de steun 
die gebruikt is voor doelstellingen op het 
gebied van klimaatverandering en 
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biodiversiteit;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verrichten ex-ante-
evaluaties om de kwaliteit van het ontwerp 
van elk programma te verbeteren.

1. De lidstaten verrichten in samenwerking 
met en onder begeleiding van de 
Commissie ex-ante-evaluaties om de 
kwaliteit van het ontwerp van elk 
programma te verbeteren.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – alinea 3 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen.

m) de toereikendheid van de geplande 
maatregelen om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen en de externe kosten tot een 
minimum te beperken.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op initiatief van of namens de Commissie 
kunnen de GSK-fondsen steun verlenen 
voor maatregelen op het gebied van 
voorbereiding, toezicht, administratieve en 
technische bijstand, evaluatie, audit en 
controle die voor de uitvoering van deze 
verordening nodig zijn.

Op initiatief van of namens de Commissie, 
dan wel op verzoek van een lidstaat en na 
goedkeuring door de Commissie, kunnen 
de GSK-fondsen steun verlenen voor 
maatregelen op het gebied van 
voorbereiding, toezicht, administratieve en 
technische bijstand, evaluatie, audit en 
controle die voor de uitvoering van deze 
verordening nodig zijn.
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Netto-inkomsten die na voltooiing van een 
concrete actie binnen een specifieke 
referentieperiode worden gegenereerd, 
worden van tevoren met een van de 
volgende methoden bepaald:

Netto-inkomsten die na voltooiing van een 
concrete actie binnen een specifieke 
referentieperiode worden gegenereerd, 
worden van tevoren bepaald met:

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een productieactiviteit wordt beëindigd 
of verplaatst;

a) een productieactiviteit wordt beëindigd 
of geheel of gedeeltelijk verplaatst;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt bij 
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van het uit de toewijzing van 
het Cohesiefonds voor de hele periode voor 
elke lidstaat over te schrijven bedrag. Dit 
bedrag wordt afgetrokken van de 
toewijzing van het Cohesiefonds voor elke 
lidstaat.

De Commissie keurt bij 
uitvoeringshandeling een besluit goed tot 
vaststelling van het uit de toewijzing van 
het Cohesiefonds voor de hele periode voor 
elke lidstaat over te schrijven bedrag. Dit 
bedrag wordt afgetrokken van de 
toewijzing van het Cohesiefonds voor elke 
lidstaat, teneinde het bedrag expliciet te 
kunnen toewijzen aan de betreffende 
lidstaat in het kader van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen.

Amendement 31
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Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun uit het Cohesiefonds in het kader van 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen wordt overeenkomstig 
artikel [13] van Verordening (EU) 
[...]/2012 tot vaststelling van de 
Connecting Europe Facility ten uitvoer 
gelegd voor de in bijlage 1 bij die 
verordening vermelde projecten, waarbij de 
hoogst mogelijke prioriteit wordt gegeven 
aan projecten die in overeenstemming zijn 
met de nationale toewijzingen in het kader 
van het Cohesiefonds.

Steun uit het Cohesiefonds in het kader van 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen wordt overeenkomstig 
artikel [13] van Verordening (EU) 
[...]/2012 tot vaststelling van de 
Connecting Europe Facility ten uitvoer 
gelegd voor de in bijlage 1 bij die 
verordening vermelde projecten, waarbij de 
prioriteit wordt gegeven aan projecten die 
in overeenstemming zijn met de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds en ervoor te zorgen dat de 
nationale toewijzingen niet kunnen 
worden verstoord. De Commissie verleent 
de nodige coördinatie en ondersteuning 
aan de in aanmerking komende lidstaten 
teneinde administratieve en 
bureaucratische belemmeringen uit de 
weg te ruimen en een transparant proces 
van selectie van de projecten te 
waarborgen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter c – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vi) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot de 
verwezenlijking van macroregionale 
strategieën en zeegebiedstrategieën;

(vi) in voorkomend geval, de bijdrage van 
de geplande steunmaatregelen tot de 
verwezenlijking van macroregionale 
strategieën en synergieën en zee- en 
riviergebiedstrategieën;

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voegen een advies van de 
nationale instanties voor gelijke kansen 
over de in de punten ii) en iii) bedoelde 
maatregelen bij het voorstel voor een 
operationeel programma voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid".

De lidstaten voegen een advies van de 
nationale instanties en partners op het 
gebied van milieu en gelijke kansen over 
de in de punten i), ii) en iii) bedoelde 
maatregelen bij het voorstel voor een 
operationeel programma voor het doel 
"investeren in groei en werkgelegenheid".

Amendement 34

Voorstel voor een verordening

Artikel 111 - punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. de economische en financiële 
zelfstandigheid van het project, waarbij 
voor inkomstengenererende acties hogere 
cofinancieringspercentages worden 
toegekend dan voor acties die geen 
inkomsten genereren;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 144 bis
Transparantie

De Commissie publiceert op haar website 
voor elke lidstaat alle 
partnerschapscontracten, programma's, 
strategieën voor lokale ontwikkeling, 
operationele programma's, grote 
projecten en gezamenlijke actieplannen 
die door de Commissie zijn goedgekeurd. 
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij zijn transparant, met objectief 
verifieerbare streefdoelen en duidelijk 
vermelde en openbaar toegankelijke 
brongegevens;

– zij zijn transparant, eenvoudig te 
begrijpen, met objectief verifieerbare 
streefdoelen en duidelijk vermelde en 
openbaar toegankelijke brongegevens;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – rij 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst

7. Bevordering van 
duurzaam vervoer en
opheffing van knelpunten 
in centrale 
netwerkinfrastructuren 
(verwijzing in artikel 9, 
lid 7)

7.1. Wegen: het bestaan 
van een uitgebreid 
nationaal vervoersplan 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
(inclusief openbaar 
vervoer op regionaal en 
lokaal niveau).

Er bestaat een uitgebreid 
vervoersplan met de 
volgende elementen:

prioritering van 
investeringen in het basis-
TEN-T, het uitgebreide 
net en secundaire 
verbindingsmogelijkheden
. Bij de prioritering moet 
rekening worden 
gehouden met de bijdrage 
van de investeringen aan 
mobiliteit, duurzaamheid, 
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de vermindering van de 
uitstoot van 
broeikasgassen en de 
interne Europese 
vervoersruimte;

een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

7.2. Spoorwegen: het 
bestaan binnen het 
uitgebreid nationaal 
vervoersplan van een 
speciaal hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling, 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
in het spoorwegsysteem 
volgens hun bijdrage aan 
mobiliteit, duurzaamheid 
en nationale en Europese 
netwerkeffecten. De 
investeringen bestrijken 

In het uitgebreide 
vervoersplan is een 
hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling 
opgenomen met de 
volgende elementen:
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rollend materieel, 
interoperabiliteit en 
capaciteitsopbouw 

een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

Amendement van het Parlement

7. Bevordering van 
duurzaam vervoer,
opheffing van knelpunten 
in centrale 
netwerkinfrastructuren en 
invulling van 
ontbrekende 
verbindingen in 
grensoverschrijdende 
routes, ter waarborging 
van efficiënte 
comodaliteit (in de zin 
van artikel 9, lid 7); 

7.1. Wegen: het bestaan 
van een uitgebreid 
nationaal vervoersplan 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
(inclusief openbaar 
vervoer op regionaal en 
lokaal niveau).

Er bestaat een uitgebreid 
vervoersplan met de 
volgende elementen:

prioritering van 
investeringen in het basis-
TEN-T, het uitgebreide 
net en secundaire 
verbindingsmogelijkheden
. Bij de prioritering moet 
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rekening worden 
gehouden met de bijdrage 
van de investeringen aan 
mobiliteit, duurzaamheid, 
de vermindering van de 
uitstoot van 
broeikasgassen en de 
interne Europese 
vervoersruimte;

een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

7.2. Spoorwegen: het 
bestaan binnen het 
uitgebreid nationaal 
vervoersplan van een 
speciaal hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling, 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
in het spoorwegsysteem 
volgens hun bijdrage aan 

In het uitgebreide 
vervoersplan is een 
hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling 
opgenomen met de 
volgende elementen:
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mobiliteit, duurzaamheid 
en nationale en Europese 
netwerkeffecten. De 
investeringen bestrijken 
rollend materieel, 
interoperabiliteit en 
capaciteitsopbouw 

een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – rij 7.1 

Door de Commissie voorgestelde tekst

7. Bevordering van 
duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten 
in centrale 
netwerkinfrastructuren 
(verwijzing in artikel 9, 
lid 7)

7.1. Wegen: het bestaan 
van een uitgebreid 
nationaal vervoersplan 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 

– Er bestaat een uitgebreid 
vervoersplan met de 
volgende elementen:
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secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
(inclusief openbaar 
vervoer op regionaal en 
lokaal niveau). 

– prioritering van 
investeringen in het basis-
TEN-T, het uitgebreide 
net en secundaire 
verbindingsmogelijkheden
. Bij de prioritering moet 
rekening worden 
gehouden met de bijdrage 
van de investeringen aan 
mobiliteit, duurzaamheid, 
de vermindering van de 
uitstoot van 
broeikasgassen en de 
interne Europese 
vervoersruimte;

– een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

– een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

– maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

7.2. Spoorwegen: het 
bestaan binnen het 
uitgebreid nationaal 
vervoersplan van een 
speciaal hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling, 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 

– In het uitgebreide 
vervoersplan is een 
hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling 
opgenomen met de 
volgende elementen:
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basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
in het spoorwegsysteem 
volgens hun bijdrage aan 
mobiliteit, duurzaamheid 
en nationale en Europese 
netwerkeffecten. De 
investeringen bestrijken 
rollend materieel, 
interoperabiliteit en 
capaciteitsopbouw 

2. een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

3. een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

4. maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

Amendement van het Parlement

7. Bevordering van 
duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten 
in centrale 
netwerkinfrastructuren (in 
de zin van artikel 9, lid 7)

7.1. Wegen: het bestaan 
van een uitgebreid 
nationaal vervoersplan 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-

– Er bestaat een uitgebreid 
vervoersplan met de 
volgende elementen:
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TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
(inclusief openbaar 
vervoer op regionaal en 
lokaal niveau). 

– prioritering van 
investeringen in het basis-
TEN-T, het uitgebreide 
net en secundaire 
verbindingsmogelijkheden
. Bij de prioritering moet 
rekening worden 
gehouden met de bijdrage 
van de investeringen aan 
mobiliteit, duurzaamheid 
(waaronder veiligheid), 
de vermindering van de 
uitstoot van 
broeikasgassen en de 
interne Europese 
vervoersruimte;

– een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

– een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

– maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

7.2. Spoorwegen: het 
bestaan binnen het 
uitgebreid nationaal 
vervoersplan van een 

– In het uitgebreide 
vervoersplan is een 
hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling 
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speciaal hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling, 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
in het spoorwegsysteem 
volgens hun bijdrage aan 
mobiliteit, duurzaamheid 
en nationale en Europese 
netwerkeffecten. De 
investeringen bestrijken 
rollend materieel, 
interoperabiliteit en 
capaciteitsopbouw 

opgenomen met de 
volgende elementen:

2. een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

3. een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

4. maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – rij 7.1 

Door de Commissie voorgestelde tekst

7. Bevordering van 
duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten 
in centrale 
netwerkinfrastructuren 
(verwijzing in artikel 9, 
lid 7)

7.1. Wegen: het bestaan 
van een uitgebreid 
nationaal vervoersplan 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
(inclusief openbaar 
vervoer op regionaal en 
lokaal niveau). 

– Er bestaat een uitgebreid 
vervoersplan met de 
volgende elementen:

– prioritering van 
investeringen in het basis-
TEN-T, het uitgebreide 
net en secundaire 
verbindingsmogelijkheden
. Bij de prioritering moet 
rekening worden 
gehouden met de bijdrage 
van de investeringen aan 
mobiliteit, duurzaamheid, 
de vermindering van de 
uitstoot van 
broeikasgassen en de 
interne Europese 
vervoersruimte;

– een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

– een strategische 
milieubeoordeling die 
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voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

– maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

7.2. Spoorwegen: het 
bestaan binnen het 
uitgebreid nationaal 
vervoersplan van een 
speciaal hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling, 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
in het spoorwegsysteem 
volgens hun bijdrage aan 
mobiliteit, duurzaamheid 
en nationale en Europese 
netwerkeffecten. De 
investeringen bestrijken 
rollend materieel, 
interoperabiliteit en 
capaciteitsopbouw 

– In het uitgebreide 
vervoersplan is een 
hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling 
opgenomen met de 
volgende elementen:

2. een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

3. een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
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vervoersplan; 

4. maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

Amendement van het Parlement

7. Bevordering van 
duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten 
in centrale 
netwerkinfrastructuren (in 
de zin van artikel 9, lid 7)

7.1. Wegen: het bestaan 
van een uitgebreid 
nationaal vervoersplan 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
(inclusief openbaar 
vervoer op regionaal en 
lokaal niveau). Omzetting 
en toepassing van 
Richtlijn 2011/76/EU 
betreffende het in 
rekening brengen van het 
gebruik van bepaalde 
infrastructuurvoor-
zieningen aan zware 
vrachtvoertuigen 

– Er bestaat een uitgebreid 
vervoersplan met de 
volgende elementen:

– prioritering van 
investeringen in het basis-
TEN-T, het uitgebreide 
net en secundaire 
verbindingsmogelijkheden
. Bij de prioritering moet 
rekening worden 
gehouden met de bijdrage 
van de investeringen aan 
mobiliteit, duurzaamheid, 
de vermindering van de 
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uitstoot van 
broeikasgassen en de 
interne Europese 
vervoersruimte;

– een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

– een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

– maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

– bestaande nationale 
tolstelsels overeenkomstig 
Richtlijn 2011/76/EU, 
met inbegrip van de 
terugwinning, op alle 
snelwegen en vanaf het 
begin van de exploitatie, 
van de kosten van 
infrastructuur, 
geluidshinder en 
luchtverontreiniging.

7.2. Spoorwegen: het 
bestaan binnen het 
uitgebreid nationaal 
vervoersplan van een 
speciaal hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling, 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 

– In het uitgebreide 
vervoersplan is een 
hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling 
opgenomen met de 
volgende elementen:
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(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
in het spoorwegsysteem 
volgens hun bijdrage aan 
mobiliteit, duurzaamheid 
en nationale en Europese 
netwerkeffecten. De 
investeringen bestrijken 
rollend materieel, 
interoperabiliteit en 
capaciteitsopbouw 

2. een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

3. een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

4. maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

Motivering

Momenteel kan in het kader van het Cohesiefonds nog steun worden verleend voor nieuwe 
snelwegen waarop niet vanaf het begin van de exploitatie tol wordt geheven. Deze bepaling moet 
ervoor zorgen dat er nationale tolstelsels worden toegepast op alle projecten die door de EU 
worden medegefinancierd en dat de inkomsten gebruikt worden om de infrastructuurkosten terug 
te winnen, waardoor er minder cofinanciering nodig is.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – rij 7.1 

Door de Commissie voorgestelde tekst

7. Bevordering van 7.1. Wegen: het bestaan Er bestaat een uitgebreid 
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duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten 
in centrale 
netwerkinfrastructuren 
(verwijzing in artikel 9, 
lid 7)

van een uitgebreid 
nationaal vervoersplan 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
(inclusief openbaar 
vervoer op regionaal en 
lokaal niveau).

vervoersplan met de 
volgende elementen:

prioritering van 
investeringen in het basis-
TEN-T, het uitgebreide 
net en secundaire 
verbindingsmogelijkheden
. Bij de prioritering moet 
rekening worden 
gehouden met de bijdrage 
van de investeringen aan 
mobiliteit, duurzaamheid, 
de vermindering van de 
uitstoot van 
broeikasgassen en de 
interne Europese 
vervoersruimte;

een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
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versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

7.2. Spoorwegen: het 
bestaan binnen het 
uitgebreid nationaal 
vervoersplan van een 
speciaal hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling, 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
in het spoorwegsysteem 
volgens hun bijdrage aan 
mobiliteit, duurzaamheid 
en nationale en Europese 
netwerkeffecten. De 
investeringen bestrijken 
rollend materieel, 
interoperabiliteit en 
capaciteitsopbouw 

In het uitgebreide 
vervoersplan is een 
hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling 
opgenomen met de 
volgende elementen:

een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
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worden uitgevoerd.

Amendement van het Parlement

7. Bevordering van 
duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten 
in centrale 
netwerkinfrastructuren (in 
de zin van artikel 9, lid 7)

7.1. Wegen en 
waterwegen: het bestaan 
van een uitgebreid, 
efficiënt comodaal 
nationaal vervoersplan 
met een passende 
prioritering van 
investeringen, inclusief 
intelligente 
vervoerssystemen, in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
(inclusief openbaar 
vervoer op regionaal en 
lokaal niveau).

Er bestaat een uitgebreid 
vervoersplan met de 
volgende elementen:

prioritering van 
investeringen in het basis-
TEN-T, het uitgebreide 
net en secundaire 
verbindingsmogelijkheden
. Bij de prioritering moet 
rekening worden 
gehouden met de bijdrage 
van de investeringen aan 
mobiliteit, duurzaamheid, 
de vermindering van de 
uitstoot van 
broeikasgassen en de 
interne Europese 
vervoersruimte;

een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

een strategische 



AD\906416NL.doc 37/43 PE486.053v02-00

NL

milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

7.2. Spoorwegen: het 
bestaan binnen het 
uitgebreid nationaal 
vervoersplan van een 
speciaal hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling, 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
in het spoorwegsysteem 
volgens hun bijdrage aan 
mobiliteit, duurzaamheid 
en nationale en Europese 
netwerkeffecten. De 
investeringen bestrijken 
rollend materieel, 
interoperabiliteit en 
capaciteitsopbouw 

In het uitgebreide 
vervoersplan is een 
hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling 
opgenomen met de 
volgende elementen:

een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
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eisen voor het 
vervoersplan; 

maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – rij 7.2 

Door de Commissie voorgestelde tekst

7. Bevordering van 
duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten 
in centrale 
netwerkinfrastructuren 
(verwijzing in artikel 9, 
lid 7)

7.1. Wegen: het bestaan 
van een uitgebreid 
nationaal vervoersplan 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
(inclusief openbaar 
vervoer op regionaal en 
lokaal niveau).

Er bestaat een uitgebreid 
vervoersplan met de 
volgende elementen:

prioritering van 
investeringen in het basis-
TEN-T, het uitgebreide 
net en secundaire 
verbindingsmogelijkheden
. Bij de prioritering moet 
rekening worden 
gehouden met de bijdrage 
van de investeringen aan 
mobiliteit, duurzaamheid, 
de vermindering van de 
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uitstoot van 
broeikasgassen en de 
interne Europese 
vervoersruimte;

een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

7.2. Spoorwegen: het 
bestaan binnen het 
uitgebreid nationaal 
vervoersplan van een 
speciaal hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling, 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
in het spoorwegsysteem 
volgens hun bijdrage aan 
mobiliteit, duurzaamheid 
en nationale en Europese 
netwerkeffecten. De 
investeringen bestrijken 
rollend materieel, 

In het uitgebreide 
vervoersplan is een 
hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling 
opgenomen met de 
volgende elementen:
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interoperabiliteit en 
capaciteitsopbouw 

een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

Amendement van het Parlement

7. Bevordering van 
duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten 
in centrale 
netwerkinfrastructuren (in 
de zin van artikel 9, lid 7)

7.1. Wegen: het bestaan 
van een uitgebreid 
nationaal vervoersplan 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
(inclusief openbaar 
vervoer op regionaal en 
lokaal niveau).

Er bestaat een uitgebreid 
vervoersplan met de 
volgende elementen:

prioritering van 
investeringen in het basis-
TEN-T, het uitgebreide 
net en secundaire 
verbindingsmogelijkheden
. Bij de prioritering moet 
rekening worden 
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gehouden met de bijdrage 
van de investeringen aan 
mobiliteit, duurzaamheid, 
de vermindering van de 
uitstoot van 
broeikasgassen en de 
interne Europese 
vervoersruimte;

een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.

7.2. Spoorwegen: het 
bestaan binnen het 
uitgebreid, efficiënt 
comodaal nationaal 
vervoersplan van een 
speciaal hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling, 
met een passende 
prioritering van 
investeringen in de 
basisinfrastructuur van het 
trans-Europese 
vervoersnetwerk (basis-
TEN-T), in het 
uitgebreide net 
(investeringen andere dan 
in het basis-TEN-T) en in 
secundaire 
verbindingsmogelijkheden 
in het spoorwegsysteem 
volgens hun bijdrage aan 

In het uitgebreide 
vervoersplan is een 
hoofdstuk over 
spoorwegontwikkeling 
opgenomen met de 
volgende elementen:
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mobiliteit, duurzaamheid 
en nationale en Europese 
netwerkeffecten. De 
investeringen bestrijken 
rollend materieel, 
interoperabiliteit en 
capaciteitsopbouw

een reserve aan 
realistische en goed 
ontwikkelde projecten 
(inclusief tijdschema, 
begrotingskader);

een strategische 
milieubeoordeling die 
voldoet aan de wettelijke 
eisen voor het 
vervoersplan; 

maatregelen om de 
capaciteit van 
intermediaire instanties en 
begunstigden te 
versterken zodat de 
reserve aan projecten kan 
worden uitgevoerd.
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