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Amendement 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het vervoer de 
economische en sociale activiteiten in 
Europa ondersteunt, dat de vervoerssector 
4,6% van het BBP van de EU uitmaakt en 
werk biedt aan 9,2 miljoen personen en dat 
de sector vervoer communicatie tussen 
personen en gemeenschappen mogelijk 
maakt en het netwerk levert dat het vrij 
verkeer van goederen binnen de interne 
markt mogelijk maakt, en daarnaast in 
belangrijke mate kan bijdragen aan het 
waarborgen van sociale cohesie, het 
stimuleren van de werkgelegenheid, de 
handel en de toeristische sector, en 
gecombineerd met een efficiënt 
vervoerssysteem kan bijdragen aan het 
verminderen van koolstofemissies, 
vervuiling en files;

1. herinnert eraan dat het vervoer de 
economische en sociale activiteiten in 
Europa ondersteunt, dat de vervoerssector 
4,6% van het BBP van de EU uitmaakt en 
werk biedt aan 9,2 miljoen personen en dat 
de sector vervoer communicatie tussen 
personen en gemeenschappen mogelijk 
maakt en het netwerk levert dat het vrij 
verkeer van goederen binnen de interne 
markt mogelijk maakt, en daarnaast in 
belangrijke mate kan bijdragen aan het 
waarborgen van sociale cohesie, het 
stimuleren van de werkgelegenheid, de 
handel en de toeristische sector, en 
gecombineerd met een efficiënt 
vervoerssysteem kan bijdragen aan het 
verminderen van ongevallen, 
koolstofemissies, afhankelijkheid van olie,
vervuiling en files, zoals is vastgelegd in 
de doelstellingen en wetgeving van de EU;

Or. en

Amendement 2
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het vervoer de 
economische en sociale activiteiten in 
Europa ondersteunt, dat de vervoerssector 
4,6% van het BBP van de EU uitmaakt en 
werk biedt aan 9,2 miljoen personen en dat 
de sector vervoer communicatie tussen 
personen en gemeenschappen mogelijk 
maakt en het netwerk levert dat het vrij 
verkeer van goederen binnen de interne 
markt mogelijk maakt, en daarnaast in 

1. herinnert eraan dat het vervoer de 
economische en sociale activiteiten in 
Europa ondersteunt, dat de vervoerssector 
4,6% van het BBP van de EU uitmaakt en 
werk biedt aan 9,2 miljoen personen en dat 
de sector vervoer communicatie tussen 
personen en gemeenschappen mogelijk 
maakt en het netwerk levert dat het vrij 
verkeer van goederen binnen de interne 
markt mogelijk maakt, en daarnaast in 
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belangrijke mate kan bijdragen aan het 
waarborgen van sociale cohesie, het 
stimuleren van de werkgelegenheid, de 
handel en de toeristische sector, en 
gecombineerd met een efficiënt 
vervoerssysteem kan bijdragen aan het 
verminderen van koolstofemissies, 
vervuiling en files;

belangrijke mate kan bijdragen aan het 
waarborgen van sociale, economische en 
territoriale cohesie, het stimuleren van de 
werkgelegenheid, de handel en de 
toeristische sector, en gecombineerd met 
een efficiënt en betrouwbaar 
vervoerssysteem kan bijdragen aan het 
verminderen van koolstofemissies, 
vervuiling en files;

Or. es

Amendement 3
Roberts Zīle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het vervoer de 
economische en sociale activiteiten in 
Europa ondersteunt, dat de vervoerssector 
4,6% van het BBP van de EU uitmaakt en 
werk biedt aan 9,2 miljoen personen en dat 
de sector vervoer communicatie tussen 
personen en gemeenschappen mogelijk 
maakt en het netwerk levert dat het vrij 
verkeer van goederen binnen de interne 
markt mogelijk maakt, en daarnaast in 
belangrijke mate kan bijdragen aan het 
waarborgen van sociale cohesie, het 
stimuleren van de werkgelegenheid, de 
handel en de toeristische sector, en 
gecombineerd met een efficiënt 
vervoerssysteem kan bijdragen aan het 
verminderen van koolstofemissies, 
vervuiling en files;

1. herinnert eraan dat het vervoer de 
economische en sociale activiteiten in 
Europa ondersteunt, dat de vervoerssector 
4,6% van het BBP van de EU uitmaakt en 
werk biedt aan 9,2 miljoen personen en dat 
de sector vervoer communicatie tussen 
personen en gemeenschappen mogelijk 
maakt en het netwerk levert dat het vrij 
verkeer van goederen binnen de interne 
markt mogelijk maakt, en daarnaast in 
belangrijke mate kan bijdragen aan het 
waarborgen van economische, sociale en 
territoriale cohesie, het stimuleren van de 
werkgelegenheid, de handel en de 
toeristische sector, en gecombineerd met 
een efficiënt vervoerssysteem kan 
bijdragen aan het verminderen van 
koolstofemissies, vervuiling en files;

Or. en

Amendement 4
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 
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Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het vervoer de 
economische en sociale activiteiten in 
Europa ondersteunt, dat de vervoerssector 
4,6% van het BBP van de EU uitmaakt en 
werk biedt aan 9,2 miljoen personen en dat 
de sector vervoer communicatie tussen 
personen en gemeenschappen mogelijk 
maakt en het netwerk levert dat het vrij 
verkeer van goederen binnen de interne 
markt mogelijk maakt, en daarnaast in 
belangrijke mate kan bijdragen aan het 
waarborgen van sociale cohesie, het 
stimuleren van de werkgelegenheid, de 
handel en de toeristische sector, en 
gecombineerd met een efficiënt 
vervoerssysteem kan bijdragen aan het 
verminderen van koolstofemissies, 
vervuiling en files;

1. herinnert eraan dat het vervoer de 
economische en sociale activiteiten in 
Europa ondersteunt, dat de vervoerssector 
4,6% van het BBP van de EU uitmaakt en 
werk biedt aan 9,2 miljoen personen en dat 
de sector vervoer communicatie tussen 
personen en gemeenschappen mogelijk 
maakt en het netwerk levert dat groei van 
de intra-Europese handel en daarmee de 
voltooiing van de interne markt mogelijk 
maakt, en daarnaast in belangrijke mate 
kan bijdragen aan het waarborgen van 
sociale, economische en territoriale
cohesie, vooral in gebieden die minder 
toegankelijk of moeilijk bereikbaar zijn, 
zodat afstanden worden verkleind en de 
Europese integratie wordt bevorderd, het 
stimuleren van de werkgelegenheid, de 
handel en de toeristische sector, en 
gecombineerd met een efficiënt 
vervoerssysteem kan bijdragen aan het 
verminderen van koolstofemissies, 
vervuiling en files;

Or. pt

Amendement 5
Isabelle Durant, Michael Cramer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept in dit verband dat 
besluitvorming over begrotingsmiddelen 
verband moet houden met de 
mogelijkheden die ontstaan door 
internalisering van externe sociale en 
milieukosten in de sector, en op langere 
termijn door vermijding van de externe 
kosten;

Or. en
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Amendement 6
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op het belang van de 
vervoerssector voor het Europese 
industriebeleid, zowel wat betreft zijn 
bijdrage aan het bbp als aan de 
werkgelegenheid; beschouwt de Europese 
Unie voorts als de industriële koploper op 
het gebied van vervoerstechnologie 
(vliegtuigindustrie, reizen per 
hogesnelheidstrein, intelligente 
vervoerbeheerssystemen, geavanceerde 
systemen voor controle, veiligheid en 
interoperabiliteit, ERMTS, SESAR, 
veilige en duurzame aanleg van 
infrastructuur, enz.), en is daarom van 
mening dat de EU een financieel kader 
moet vaststellen waarmee zij haar 
leidende rol in de industriële sector weet 
te handhaven en te versterken; is van 
mening dat de Europese vervoerssector in 
de nieuwe financieringsperiode zijn 
leidende rol op het gebied van groene, 
veilige en intelligente technologieën, die 
bijdragen aan verdere economische 
ontwikkeling en meer economische en 
sociale cohesie, moet kunnen 
bestendigen;

Or. es

Amendement 7
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het duidelijk dat vanuit het oogpunt 
van beleidsuitdagingen en 
begrotingsmiddelen voor de periode na 
2013 bijna alle doelstellingen van de EU, 
zowel de doelstellingen van Europa 2020 

2. acht het duidelijk dat vanuit het oogpunt 
van beleidsuitdagingen en 
begrotingsmiddelen voor de periode na 
2013 bijna alle doelstellingen van de EU, 
zowel de doelstellingen van Europa 2020 
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als de doelstellingen in andere kaders, 
afhangen van een efficiënte, duurzame en
milieuvriendelijke vervoerssector;

als de doelstellingen in andere kaders, 
afhangen van een efficiënte, duurzame,
milieuvriendelijke en toegankelijke
vervoerssector;

Or. en

Amendement 8
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het doel van de EU 
2020-strategie intelligente, duurzame en 
alomvattende groei is, die moet worden 
gerealiseerd door middel algemene 
richtsnoeren die rechtstreeks verband 
houden met ondersteuning van de sector 
vervoer en toerisme, te weten: kennis en 
innovatie, energie-efficiëntie voor de 
totstandbrenging van een groene en 
competitieve economie, en de bevordering 
van territoriale en sociale cohesie;

Or. pt

Amendement 9
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst er met klem op dat het, met name 
gezien van het oogpunt van financiële 
efficiëntie, van het grootste belang is 
ervoor te zorgen dat de begrotingsuitgaven 
van de EU voor het vervoersbeleid een 
toegevoegde waarde bieden; wijst erop dat 
dubbel werk of het plaatsvinden van 
investeringen en uitgaven op EU-niveau 
waar dat beter op nationaal of regionaal 
had kunnen gebeuren voorkomen moeten 
worden, en dat het daarom van wezenlijk 
belang is dat gebruik wordt gemaakt van de 

3. wijst er met klem op dat het, met name 
gezien van het oogpunt van financiële 
efficiëntie, van het grootste belang is 
ervoor te zorgen dat de begrotingsuitgaven 
van de EU voor het vervoersbeleid een 
toegevoegde waarde bieden; wijst erop dat 
het van wezenlijk belang is dat gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheid om de 
toegevoegde waarde die alleen EU-
vervoersuitgaven bieden in te zetten voor 
het bevorderen van duurzame groei, en dat 
inefficiëntie wordt voorkomen;
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mogelijkheid om de toegevoegde waarde 
die alleen EU-vervoersuitgaven bieden in 
te zetten voor het bevorderen van 
duurzame groei;

Or. es

Amendement 10
Roberts Zīle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst er met klem op dat het, met name 
gezien van het oogpunt van financiële 
efficiëntie, van het grootste belang is 
ervoor te zorgen dat de begrotingsuitgaven 
van de EU voor het vervoersbeleid een 
toegevoegde waarde bieden; wijst erop dat 
dubbel werk of het plaatsvinden van 
investeringen en uitgaven op EU-niveau 
waar dat beter op nationaal of regionaal 
had kunnen gebeuren voorkomen moeten 
worden, en dat het daarom van wezenlijk 
belang is dat gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid om de toegevoegde waarde 
die alleen EU-vervoersuitgaven bieden in 
te zetten voor het bevorderen van 
duurzame groei;

3. wijst er met klem op dat het, met name 
gezien van het oogpunt van financiële 
efficiëntie, van het grootste belang is 
ervoor te zorgen dat de begrotingsuitgaven 
van de EU voor het vervoersbeleid een 
toegevoegde waarde bieden; wijst erop dat 
dubbel werk of het plaatsvinden van 
investeringen en uitgaven op EU-niveau 
waar dat beter op nationaal of regionaal 
had kunnen gebeuren voorkomen moeten 
worden, en dat het daarom van wezenlijk 
belang is dat gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid om de toegevoegde waarde 
die alleen EU-vervoersuitgaven op 
nationaal, regionaal en 
grensoverschrijdend niveau bieden in te 
zetten voor het bevorderen van duurzame 
groei;

Or. en

Amendement 11
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst er met klem op dat het, met name 
gezien van het oogpunt van financiële 
efficiëntie, van het grootste belang is 
ervoor te zorgen dat de begrotingsuitgaven 
van de EU voor het vervoersbeleid een 

3. wijst er in het licht van het beginsel van 
financiële subsidiariteit en het huidige 
bezuinigingsklimaat in de lidstaten met 
klem op dat het, met name gezien van het 
oogpunt van financiële efficiëntie, van het 
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toegevoegde waarde bieden; wijst erop dat 
dubbel werk of het plaatsvinden van 
investeringen en uitgaven op EU-niveau 
waar dat beter op nationaal of regionaal 
had kunnen gebeuren voorkomen moeten 
worden, en dat het daarom van wezenlijk 
belang is dat gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid om de toegevoegde waarde 
die alleen EU-vervoersuitgaven bieden in 
te zetten voor het bevorderen van 
duurzame groei;

grootste belang is ervoor te zorgen dat de 
begrotingsuitgaven van de EU voor het 
vervoersbeleid een toegevoegde waarde 
bieden;  wijst erop dat dubbel werk of het 
plaatsvinden van investeringen en uitgaven 
op EU-niveau waar dat beter op nationaal 
of regionaal had kunnen gebeuren 
voorkomen moeten worden, en dat het 
daarom van wezenlijk belang is dat gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheid om de 
toegevoegde waarde die alleen EU-
vervoersuitgaven bieden in te zetten voor 
het bevorderen van duurzame groei;

Or. pt

Amendement 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat agentschappen een 
essentiële rol spelen bij de integratie van 
vervoerssystemen op het gebied van 
veiligheid, interoperabiliteit en 
functioneren; is bezorgd over het feit dat 
er een steeds grotere kloof ontstaat tussen 
hun verantwoordelijkheden en de hun 
toegewezen begrotingsmiddelen;

Or. fr

Amendement 13
Anne E. Jensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt het standpunt van de 
Commissie dat grensoverschrijdende 
infrastructuur een van de beste voorbeelden 
is van de wijze waarop de EU lacunes kan 
vullen en resultaten met een hogere waarde 
kan verwezenlijken; is van mening dat 

4. ondersteunt het standpunt van de 
Commissie dat grensoverschrijdende 
infrastructuur een van de beste voorbeelden 
is van de wijze waarop de EU lacunes kan 
vullen en resultaten met een hogere waarde 
kan verwezenlijken; is van mening dat 



PE454.402v01-00 10/29 AM\840841NL.doc

NL

gerichte financiële steun op EU-niveau kan 
bijdragen aan het snel opstarten van andere 
belangrijke projecten, die vaak een groot 
commercieel potentieel op lange termijn 
hebben; wijst erop dat landen zijn 
begonnen met het investeren in enorme 
ambitieuze infrastructuurprojecten, dat 
Europa voor het behoud van het 
concurrentievermogen een bijzonder groot 
strategisch belang heeft bij een 
doeltreffende infrastructuur, om de basis te 
leggen voor economische groei op lange 
termijn, en dat dit moet leiden tot een 
Europees basisvervoersnetwerk, waarbij 
het vracht- en personenvervoer geleidelijk 
moet overgaan op duurzame 
vervoersmodaliteiten; stelt vast dat 
dergelijke steun gericht moet zijn op de 
volgende hoofdprioriteiten: het opheffen 
van knelpunten op strategische trans-
Europese assen, het stimuleren van de 
uitbreiding daarvan en het aanleggen van 
grensoverschrijdende en intermodale 
verbindingen;

gerichte financiële steun op EU-niveau kan 
bijdragen aan het snel opstarten van andere 
belangrijke projecten, die vaak een groot 
commercieel potentieel op lange termijn 
hebben; wijst erop dat landen zijn 
begonnen met het investeren in enorme 
ambitieuze infrastructuurprojecten, dat 
Europa voor het behoud van het 
concurrentievermogen een bijzonder groot 
strategisch belang heeft bij een 
doeltreffende infrastructuur, om de basis te 
leggen voor economische groei op lange 
termijn, en dat dit moet leiden tot een 
Europees basis-vervoersnetwerk, waarmee 
een energie-efficiëntere vervoerssector 
wordt gerealiseerd; stelt vast dat dergelijke 
steun gericht moet zijn op de volgende 
hoofdprioriteiten: het opheffen van 
knelpunten op strategische trans-Europese 
assen, het stimuleren van de uitbreiding 
daarvan en het aanleggen van 
grensoverschrijdende en vooral 
intermodale verbindingen;

Or. en

Amendement 14
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt het standpunt van de 
Commissie dat grensoverschrijdende 
infrastructuur een van de beste voorbeelden 
is van de wijze waarop de EU lacunes kan 
vullen en resultaten met een hogere waarde 
kan verwezenlijken; is van mening dat 
gerichte financiële steun op EU-niveau kan 
bijdragen aan het snel opstarten van andere 
belangrijke projecten, die vaak een groot 
commercieel potentieel op lange termijn 
hebben; wijst erop dat landen zijn 
begonnen met het investeren in enorme 
ambitieuze infrastructuurprojecten, dat 
Europa voor het behoud van het 
concurrentievermogen een bijzonder groot 

4. ondersteunt het standpunt van de 
Commissie dat grensoverschrijdende 
infrastructuur een van de beste voorbeelden 
is van de wijze waarop de EU lacunes kan 
vullen en resultaten met een hogere waarde 
kan verwezenlijken; is van mening dat 
gerichte financiële steun op EU-niveau kan 
bijdragen aan het snel opstarten van andere 
belangrijke projecten, die vaak een groot 
commercieel potentieel op lange termijn 
hebben; wijst erop dat landen zijn 
begonnen met het investeren in enorme 
ambitieuze infrastructuurprojecten, dat 
Europa voor het behoud van het 
concurrentievermogen een bijzonder groot 
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strategisch belang heeft bij een 
doeltreffende infrastructuur, om de basis te 
leggen voor economische groei op lange 
termijn, en dat dit moet leiden tot een 
Europees basisvervoersnetwerk, waarbij 
het vracht- en personenvervoer geleidelijk 
moet overgaan op duurzame 
vervoersmodaliteiten; stelt vast dat 
dergelijke steun gericht moet zijn op de 
volgende hoofdprioriteiten: het opheffen 
van knelpunten op strategische trans-
Europese assen, het stimuleren van de 
uitbreiding daarvan en het aanleggen van 
grensoverschrijdende en intermodale 
verbindingen;

strategisch belang heeft bij een 
doeltreffende infrastructuur, om de basis te 
leggen voor economische groei op lange 
termijn, en dat dit moet leiden tot een 
Europees basis-vervoersnetwerk, waarbij 
het vracht- en personenvervoer geleidelijk 
moet overgaan op duurzame en 
toegankelijke vervoersmodaliteiten; stelt 
vast dat dergelijke steun gericht moet zijn 
op de volgende hoofdprioriteiten: het 
opheffen van knelpunten op strategische 
trans-Europese assen, het stimuleren van 
de uitbreiding daarvan en het aanleggen 
van grensoverschrijdende en intermodale 
verbindingen;

Or. en

Amendement 15
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt het standpunt van de 
Commissie dat grensoverschrijdende 
infrastructuur een van de beste voorbeelden 
is van de wijze waarop de EU lacunes kan 
vullen en resultaten met een hogere waarde 
kan verwezenlijken; is van mening dat 
gerichte financiële steun op EU-niveau kan 
bijdragen aan het snel opstarten van andere 
belangrijke projecten, die vaak een groot 
commercieel potentieel op lange termijn 
hebben; wijst erop dat landen zijn 
begonnen met het investeren in enorme 
ambitieuze infrastructuurprojecten, dat 
Europa voor het behoud van het 
concurrentievermogen een bijzonder groot 
strategisch belang heeft bij een 
doeltreffende infrastructuur, om de basis te 
leggen voor economische groei op lange 
termijn, en dat dit moet leiden tot een 
Europees basisvervoersnetwerk, waarbij 
het vracht- en personenvervoer geleidelijk 
moet overgaan op duurzame 
vervoersmodaliteiten; stelt vast dat 
dergelijke steun gericht moet zijn op de 

4. ondersteunt het standpunt van de 
Commissie dat grensoverschrijdende 
infrastructuur een van de beste voorbeelden 
is van de wijze waarop de EU lacunes kan 
vullen en resultaten met een hogere waarde 
kan verwezenlijken; is van mening dat 
gerichte financiële steun op EU-niveau kan 
bijdragen aan het snel opstarten van andere 
belangrijke projecten, die vaak een groot 
commercieel potentieel op lange termijn 
hebben; wijst erop dat landen zijn 
begonnen met het investeren in enorme 
ambitieuze infrastructuurprojecten, dat 
behoud van het Europese 
concurrentievermogen afhangt van steun 
voor onderzoek en innovatie, en het
bijzonder grote strategische belang bij een 
doeltreffende infrastructuur versterkt, om 
de basis te leggen voor economische groei 
op lange termijn, en dat dit moet leiden tot 
een Europees basis-vervoersnetwerk, 
waarbij het vracht- en personenvervoer 
geleidelijk moet overgaan op duurzame 
vervoersmodaliteiten, en tot alternatieven 
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volgende hoofdprioriteiten: het opheffen 
van knelpunten op strategische trans-
Europese assen, het stimuleren van de 
uitbreiding daarvan en het aanleggen van 
grensoverschrijdende en intermodale 
verbindingen;

voor lucht- en wegvervoer; stelt vast dat 
dergelijke steun gericht moet zijn op de 
volgende hoofdprioriteiten: het opheffen 
van knelpunten op strategische trans-
Europese assen, het stimuleren van de 
uitbreiding daarvan en het aanleggen van 
grensoverschrijdende en intermodale 
verbindingen;

Or. pt

Amendement 16
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de ontwikkeling van een 
geïntegreerd EU-beleid voor binnenlandse 
wateren in overweging te nemen en 
daarbij rekening te houden met de 
voordelen van vervoer per schip via het 
geïntegreerde Europese rivieren- en 
kanalennetwerk, en met het feit dat de EU 
over meer dan 37 000 waterwegen 
beschikt die honderden steden en 
industriële gebieden met elkaar 
verbinden, en dat 20 van de 27 lidstaten 
binnenlandse wateren hebben; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten hiervoor 
voldoende steun uit de Europese en 
nationale begrotingen beschikbaar te 
stellen;

Or. ro

Amendement 17
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt, in het licht van de 
mogelijkheden die eco-efficiënt vervoer 
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biedt voor het creëren van nieuwe banen, 
dat via EU-beleid en financiële 
instrumentensteun moet worden gegeven 
aan de ontwikkeling van de vereiste 
infrastructuur voor elektrische voertuigen 
en aan de integratie van deze voertuigen 
in een pan-Europees intelligent 
energienetwerk dat tevens lokale en uit 
hernieuwbare energiebronnen opgewekte 
energie kan benutten;

Or. ro

Amendement 18
Anne E. Jensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. vestigt met name de aandacht op de 
toegevoegde waarde van het Trans-
Europees vervoersnetwerk (TEN -T), dat 
een aantal prioritaire projecten omvat die 
allemaal transnationaal zijn en die een 
toegevoegde waarde hebben die vooral tot 
uiting komt bij de grensoverschrijdende 
tracés van de projecten en bij het 
hefboomeffect dat investeringen door de 
EU hebben voor het stimuleren van 
particuliere en publieke financiering van 
strategische projecten;

5. vestigt met name de aandacht op de 
toegevoegde waarde van het Trans-
Europees vervoersnetwerk (TEN -T), dat 
een aantal prioritaire projecten omvat die 
allemaal transnationaal zijn en die een 
toegevoegde waarde hebben die vooral tot 
uiting komt bij de grensoverschrijdende 
tracés van de projecten, bij investeringen 
in het achterland en bij het hefboomeffect 
dat investeringen door de EU hebben voor 
het stimuleren van particuliere en publieke 
financiering van strategische projecten;

Or. en

Amendement 19
Roberts Zīle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. vestigt met name de aandacht op de 
toegevoegde waarde van het Trans-
Europees vervoersnetwerk (TEN -T), dat 
een aantal prioritaire projecten omvat die 
allemaal transnationaal zijn en die een 

5. vestigt met name de aandacht op de 
toegevoegde waarde van het Trans-
Europees vervoersnetwerk (TEN -T), dat 
een aantal prioritaire projecten omvat die 
allemaal transnationaal zijn en die een 



PE454.402v01-00 14/29 AM\840841NL.doc

NL

toegevoegde waarde hebben die vooral tot 
uiting komt bij de grensoverschrijdende 
tracés van de projecten en bij het 
hefboomeffect dat investeringen door de 
EU hebben voor het stimuleren van 
particuliere en publieke financiering van 
strategische projecten;

toegevoegde waarde hebben die vooral tot 
uiting komt bij de ontwikkeling van een 
multimodaal en uitgebreid Europees 
vervoersnetwerk, bij de aanpak van 
gebrekkige toegankelijkheid van en 
geringe interoperabiliteit tussen 
verschillende delen van de EU, bij de 
grensoverschrijdende tracés van de 
projecten en bij het hefboomeffect dat 
investeringen door de EU hebben voor het 
stimuleren van particuliere en publieke 
financiering van strategische projecten;

Or. en

Amendement 20
Dominique Riquet, Michel Dantin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat de vereiste financiële 
middelen voor TEN-T-projecten voor de 
periode 1996-2020 worden geraamd op 
€ 900 miljard, waarvan € 500 miljard nog 
moet worden gefinancierd, en dat voor de 
lopende 30 prioritaire TEN-T-projecten 
€ 395 miljard vereist is, waarvan 
€ 270 miljard nog moet worden 
gefinancierd;

Or. fr

Amendement 21
Isabelle Durant, Michael Cramer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. cruciale besparingen op de 
begrotingen van de EU en van de lidstaten 
zijn mogelijk door de middelen voor 
geluidsreducerende maatregelen voor 
infrastructuur (bijvoorbeeld 
geluidsschermen) opnieuw toe te wijzen 
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aan geluidsarme uitrusting van 
voertuigen, zoals composietremblokken 
voor goederenwagons, waarbij een 
investering van circa € 2 miljard een 
besparing van 70% op de oorspronkelijke 
investeringskosten voor infrastructuur 
kan opleveren. Dergelijke besparingen 
worden en kunnen worden gerealiseerd 
door te investeren in ERTMS voor zowel 
infrastructuur als rollend materieel, 
waarbij de veiligheid op het spoor wordt 
vergroot en de huidige 
spoorinfrastructuurcapaciteit efficiënter 
wordt gebruikt;

Or. en

Amendement 22
Michel Dantin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Benadrukt dat de in het kader van 
de structuur- en cohesiefondsen geplande 
investeringen in de verschillende 
vervoerwijzen niet in evenwicht zijn 
(€ 41 miljard voor wegeninfrastructuur, 
€ 23,6 miljard voor spoorwegen en 
€ 0,6 miljard voor binnenlandse wateren), 
hetgeen ongunstig is voor het realiseren 
van duurzaam intermodaal Europees 
vervoer; hoopt in dit licht bezien dat de 
Europese financiering van 
spoorwegprojecten prioriteit krijgt en 
wordt opgevoerd in gebieden waar de 
wegeninfrastructuur reeds voldoende is 
ontwikkeld;

Or. fr

Amendement 23
Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 
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Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert eraan dat de twee belangrijkste 
bronnen van bijdragen aan TEN-T de 
lidstaten en de Unie zijn, de laatste via de 
TEN-T-begroting en de Cohesie- en 
structuurfondsen, dat in de lopende 
begrotingsperiode (2007-2013) middelen 
beschikbaar zijn voor 15% van de 
investeringen die nodig zijn om de 
werkzaamheden af te ronden die in deze 
periode plaats moeten vinden en dat,
aangezien de kosten van de uitvoering van 
grote infrastructuurprojecten waarschijnlijk 
zullen stijgen, de omvang van het totale 
budget voor vervoersinvesteringen binnen 
het meerjarig financieel kader (MFK) na 
2014 van cruciaal belang zal zijn voor de 
uitvoering van TEN-T;

7. herinnert eraan dat de twee belangrijkste 
bronnen van bijdragen aan TEN-T de 
lidstaten, de regio's en de Unie zijn, de 
laatste via de TEN-T-begroting en de 
Cohesie- en structuurfondsen, dat in de 
lopende begrotingsperiode (2007-2013) 
middelen beschikbaar zijn voor 15% van 
de investeringen die nodig zijn om de 
werkzaamheden af te ronden die in deze 
periode plaats moeten vinden en dat, 
aangezien de kosten van de uitvoering van 
grote infrastructuurprojecten waarschijnlijk 
zullen stijgen, de omvang van het totale 
budget voor vervoersinvesteringen binnen 
het meerjarig financieel kader (MFK) na 
2014 van cruciaal belang zal zijn voor de 
uitvoering van TEN-T;

Or. en

Amendement 24
Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. roept derhalve op tot het verhogen van 
de algemene beschikbare middelen voor 
TEN-T, door middelen uit het 
Cohesiefonds toe te wijzen aan 
vervoersprojecten (momenteel 23,7% van 
de middelen uit het Cohesiefonds) en een 
deel daarvan te besteden aan het basis-
TEN-T, om daarmee de toegevoegde 
waarde van de EU te verhogen, en stelt 
voor om TEN-T-financiering te laten 
afhangen van de hoeveelheid nationale 
financiering voor het basis-TEN-T;

9. roept derhalve op tot het verhogen van 
de algemene beschikbare middelen voor 
TEN-T, waarbij in het bijzonder aandacht 
wordt besteed aan spoorwegprojecten, 
door middelen uit het Cohesiefonds toe te 
wijzen aan vervoersprojecten (momenteel 
23,7% van de middelen uit het 
Cohesiefonds) en een deel daarvan te 
besteden aan het basis-TEN-T, om 
daarmee de toegevoegde waarde van de 
EU te verhogen, en stelt voor om TEN-T-
financiering te laten afhangen van de 
hoeveelheid nationale financiering voor het 
basis-TEN-T;

Or. fr



AM\840841NL.doc 17/29 PE454.402v01-00

NL

Amendement 25
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. roept derhalve op tot het verhogen van 
de algemene beschikbare middelen voor 
TEN-T, door middelen uit het 
Cohesiefonds toe te wijzen aan 
vervoersprojecten (momenteel 23,7% van 
de middelen uit het Cohesiefonds) en een 
deel daarvan te besteden aan het basis-
TEN-T, om daarmee de toegevoegde 
waarde van de EU te verhogen, en stelt 
voor om TEN-T-financiering te laten 
afhangen van de hoeveelheid nationale 
financiering voor het basis-TEN-T;

9. roept derhalve op tot het handhaven van 
de algemene beschikbare middelen voor 
TEN-T, door middelen uit het 
Cohesiefonds toe te wijzen aan 
vervoersprojecten (momenteel 23,7% van 
de middelen uit het Cohesiefonds) en een 
deel daarvan te besteden aan het basis-
TEN-T, om daarmee de toegevoegde 
waarde van de EU te verhogen, en stelt 
voor om TEN-T-financiering te laten 
afhangen van de hoeveelheid nationale 
financiering voor het basis-TEN-T;

Or. de

Amendement 26
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. roept derhalve op tot het verhogen van 
de algemene beschikbare middelen voor 
TEN-T, door middelen uit het 
Cohesiefonds toe te wijzen aan 
vervoersprojecten (momenteel 23,7% van 
de middelen uit het Cohesiefonds) en een 
deel daarvan te besteden aan het basis-
TEN-T, om daarmee de toegevoegde 
waarde van de EU te verhogen, en stelt 
voor om TEN-T-financiering te laten 
afhangen van de hoeveelheid nationale 
financiering voor het basis-TEN-T;

9. verzoekt derhalve de beschikbare 
middelen voor TEN-T en de aan 
vervoersprojecten toegewezen middelen 
uit het Cohesiefonds (momenteel 23,7% 
van de middelen uit het Cohesiefonds) 
beter op elkaar af te stemmen en het 
bedrag uit het Cohesiefonds alleen te 
besteden wanneer de beginselen van het 
Europees vervoersbeleid in acht worden 
genomen, en stelt voor om TEN-T-
financiering te laten afhangen van de 
hoeveelheid nationale financiering voor het 
basis-TEN-T;

Or. en
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Amendement 27
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. roept derhalve op tot het verhogen van 
de algemene beschikbare middelen voor 
TEN-T, door middelen uit het 
Cohesiefonds toe te wijzen aan 
vervoersprojecten (momenteel 23,7% van 
de middelen uit het Cohesiefonds) en een 
deel daarvan te besteden aan het basis-
TEN-T, om daarmee de toegevoegde 
waarde van de EU te verhogen, en stelt 
voor om TEN-T-financiering te laten 
afhangen van de hoeveelheid nationale 
financiering voor het basis-TEN-T;

9. roept derhalve op tot het verhogen van 
de algemene beschikbare middelen voor 
TEN-T, door middelen uit het 
Cohesiefonds toe te wijzen aan 
vervoersprojecten (momenteel 23,7% van 
de middelen uit het Cohesiefonds) en een 
deel daarvan te besteden aan het basis-
TEN-T, om daarmee de toegevoegde 
waarde van de EU te verhogen, en stelt 
voor om TEN-T-financiering te laten 
afhangen van de hoeveelheid nationale 
financiering en systematische toepassing 
van de instrumenten van Richtlijn 
2008/96/EG voor het basis-TEN-T;

Or. cs

Amendement 28
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. roept derhalve op tot het verhogen van 
de algemene beschikbare middelen voor 
TEN-T, door middelen uit het 
Cohesiefonds toe te wijzen aan 
vervoersprojecten (momenteel 23,7% van 
de middelen uit het Cohesiefonds) en een 
deel daarvan te besteden aan het basis-
TEN-T, om daarmee de toegevoegde 
waarde van de EU te verhogen, en stelt 
voor om TEN-T-financiering te laten 
afhangen van de hoeveelheid nationale 
financiering voor het basis-TEN-T;

9. roept derhalve op tot het verhogen van 
de algemene beschikbare middelen voor 
TEN-T, door middelen uit het 
Cohesiefonds toe te wijzen aan 
vervoersprojecten (momenteel 23,7% van 
de middelen uit het Cohesiefonds) en een 
deel daarvan te besteden aan de basale en 
uitgebreide TEN-T-netwerken, om 
daarmee de toegevoegde waarde van de 
EU te verhogen, en stelt voor om TEN-T-
financiering te laten afhangen van de 
hoeveelheid nationale financiering voor de 
basale en uitgebreide TEN-T-netwerken;

Or. en
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Amendement 29
Michel Dantin

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. roept derhalve op tot het verhogen van 
de algemene beschikbare middelen voor 
TEN-T, door middelen uit het 
Cohesiefonds toe te wijzen aan 
vervoersprojecten (momenteel 23,7% van 
de middelen uit het Cohesiefonds) en een 
deel daarvan te besteden aan het basis-
TEN-T, om daarmee de toegevoegde 
waarde van de EU te verhogen, en stelt 
voor om TEN-T-financiering te laten 
afhangen van de hoeveelheid nationale 
financiering voor het basis-TEN-T;

9. roept derhalve op tot het verhogen van 
de algemene beschikbare middelen voor 
TEN-T, door middelen uit het 
Cohesiefonds toe te wijzen aan 
grensoverschrijdende en/of intermodale 
vervoersprojecten (momenteel 23,7% van 
de middelen uit het Cohesiefonds) en een 
deel daarvan te besteden aan het basis-
TEN-T, om daarmee de toegevoegde 
waarde van de EU te verhogen, en stelt 
voor om TEN-T-financiering te laten 
afhangen van de hoeveelheid nationale 
financiering voor het basis-TEN-T;

Or. fr

Amendement 30
Roberts Zīle

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. roept derhalve op tot het verhogen van 
de algemene beschikbare middelen voor 
TEN-T, door middelen uit het 
Cohesiefonds toe te wijzen aan 
vervoersprojecten (momenteel 23,7% van 
de middelen uit het Cohesiefonds) en een 
deel daarvan te besteden aan het basis-
TEN-T, om daarmee de toegevoegde 
waarde van de EU te verhogen, en stelt 
voor om TEN-T-financiering te laten 
afhangen van de hoeveelheid nationale 
financiering voor het basis-TEN-T;

9. roept derhalve op tot het verhogen van 
de algemene beschikbare middelen voor 
TEN-T, tot betere afstemming tussen de 
EU en de lidstaten en tussen de herziene 
TEN-T-richtsnoeren en de strategische 
richtsnoeren inzake cohesie van de EU, 
zodat kan worden gezorgd voor 
consistente financieringsprioriteiten van 
de EU en van de lidstaten die volledig 
conform de richtsnoeren zijn, de 
beschikbare financieringsbronnen beter 
kunnen worden benut en de toegevoegde 
waarde van TEN-T bij het halen van de 
EU-doelstellingen kan worden verhoogd;

Or. en
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Amendement 31
Dominique Riquet, Michel Dantin

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. roept op tot ontwikkeling van 
andere financieringsinstrumenten voor 
TEN-T, in het bijzonder door toewijzing 
van eigen middelen afkomstig uit 
vervoersactiviteiten, gebruik van 
specifieke instrumenten van de EIB, en 
verbetering van PPS-mechanismen in 
combinatie met steun voor de opbouw van 
dergelijke mechanismen;

Or. fr

Amendement 32
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. de inkomsten die worden 
gegenereerd door internalisering van de 
externe kosten moeten vooral worden 
besteed aan mobiliteit, waarmee publiek-
private samenwerking op het gebied van 
onder meer vervoersprojecten kan worden 
bevorderd;

Or. en

Amendement 33
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. onderstreept dat financiering van 
vervoersprojecten uit het Cohesiefonds 
binnen de nieuwe financiële 
vooruitzichten moet doorgaan, waarbij de 
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lidstaten duidelijke toezeggingen doen 
over medefinanciering en uitvoering van 
deze projecten; wijst erop dat 
cohesiebeleid van cruciaal belang blijft 
voor landen die willen voldoen aan de 
convergentiecriteria, en dat het welslagen 
van vervoersprojecten in die landen 
grotendeels afhankelijk is van de 
beschikbaarheid van middelen uit het 
Cohesiefonds;

Or. en

Amendement 34
Isabelle Durant, Michael Cramer

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat slechts 1 procent van het 
TEN-T-budget voor de periode 2007-2013 
niet is toegewezen, maar is van mening dat 
de financiering door de EU niet onzeker 
mag zijn voor projecten die geen voortgang 
vertonen omdat de nodige aanvullende 
financiering van nationale begrotingen niet 
vóór 2015 beschikbaar komt;

10. wijst erop dat slechts 1 procent van het 
TEN-T-budget voor de periode 2007-2013 
niet is toegewezen, maar is van mening dat 
de financiering door de EU niet onzeker 
mag zijn voor projecten die geen voortgang 
vertonen omdat de nodige aanvullende 
financiering van nationale begrotingen niet 
vóór 2015 beschikbaar komt; onderstreept 
dat bij de financiering van 
vervoersprojecten prioriteit moet worden 
gegeven aan de verbetering van bestaande 
spoorinfrastructuur door kleinere 
begrotingsbedragen te investeren, hetgeen 
op korte of middellange termijn vruchten 
zal afwerpen;

Or. en

Amendement 35
Anne E. Jensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. wijst er nogmaals op dat de 
opnamecapaciteit van het programma 



PE454.402v01-00 22/29 AM\840841NL.doc

NL

Marco Polo lager was dan verwacht; 
onderstreept daarom dat de behoeften 
zorgvuldig in kaart gebracht moeten 
worden;

Or. en

Amendement 36
Anne E. Jensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 ter. onderstreept dat het programma 
minder gericht moet zijn op operatoren en 
meer op het zoeken van energie-efficiënte 
oplossingen, en dat hiervoor investeringen 
vereist zijn in infrastructuur en 
ontwikkeling van vervoer over zee in het 
algemeen;

Or. en

Amendement 37
Anne E. Jensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 quater. adviseert na te gaan of 
leninggaranties als instrument voor het 
programma Marco Polo kunnen worden 
ingevoerd;

Or. en

Amendement 38
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 

Ontwerpadvies Amendement

13. is van mening dat Galileo een project is 13. is van mening dat Galileo een project is 
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van groot strategisch belang voor de 
Europese Unie, met name gezien het 
voornemen van andere landen, zoals China, 
India en Rusland, om militaire middelen te 
investeren in gelijksoortige systemen, en 
dat een scenario waarin Europese 
ondernemingen niet kunnen profiteren van 
de uitgebreide mogelijkheden op 
economisch, milieu-, innovatief, 
onderzoeks- en werkgelegenheidsgebied 
die Europa biedt met een eigen 
satellietnavigatiesysteem niet wenselijk is; 
is bovendien van mening dat bij een 
storing of uitval van een dergelijk systeem
de mogelijke schadelijke gevolgen voor 
ondernemingen, banken, het vervoer, de 
luchtvaart, communicatie en nog veel meer 
sectoren zeer kostbaar zouden zijn 
(bijvoorbeeld in termen van inkomsten 
voor bedrijven, de verkeersveiligheid, 
enz.); herinnert eraan dat de 
begrotingsautoriteit hier rekening mee 
heeft gehouden bij het verhogen van de 
plafonds voor rubriek 1a binnen het 
huidige MFK, teneinde de investeringen in 
het programma Galileo te kunnen 
continueren;

van groot strategisch belang voor de 
Europese Unie, met name gezien het 
voornemen van andere landen, zoals China, 
India en Rusland, om militaire middelen te 
investeren in gelijksoortige systemen, en 
dat een scenario waarin Europese 
ondernemingen niet kunnen profiteren van 
de uitgebreide mogelijkheden op 
economisch, milieu-, innovatief, 
onderzoeks- en werkgelegenheidsgebied 
die Europa biedt met een eigen 
satellietnavigatiesysteem niet wenselijk is; 
is bovendien van mening dat bij uitval van 
een dergelijk systeem de mogelijke 
schadelijke gevolgen voor ondernemingen, 
banken, het vervoer, de luchtvaart, 
communicatie en nog veel meer sectoren 
kostbaar zou zijn (bijv. in termen van 
inkomsten voor bedrijven, de 
verkeersveiligheid, enz.) en talrijke 
problemen met zich mee zou kunnen 
brengen; herinnert eraan dat de 
begrotingsautoriteit hier rekening mee 
heeft gehouden bij het verhogen van de 
plafonds voor rubriek 1a binnen het 
huidige MFK, teneinde de investeringen in 
het programma Galileo te kunnen 
continueren;

Or. de

Amendement 39
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie en de
lidstaten te overwegen of de financiering 
van onderzoek naar GNSS-toepassingen 
drastisch kan worden opgevoerd, zodat de 
Europese industrie, het MKB en alle 
belanghebbenden de kans krijgen hun 
integratie in de wereldwijde GNSS-markt 
te verbeteren, en de onafhankelijkheid 
van de EU binnen een sector die meer dan 
6% van het totale Europese bbp uitmaakt 
kan worden gewaarborgd;
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Or. en

Amendement 40
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

13 ter. dringt erop aan dat de Commissie, 
de Raad en de lidstaten actie ondernemen 
en in aanvulling op de inspanningen van 
de lidstaten de O&O-middelen voor 
GNSS-toepassingen en het GNSS -
gebruikerssegment met ten minste 
€ 100 miljoen per jaar verhogen; verlangt 
dat binnen het kader van FP8 de O&O-
financiering aanzienlijk wordt verhoogd, 
zodat de Europese GNSS-
downstreamindustrie over voldoende 
middelen kan beschikken om 
concurrerend te zijn en te blijven;

Or. en

Amendement 41
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

14 ter. merkt op dat de versnelde 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim 
en meer in het bijzonder de invoering van 
SESAR - de technische component van dit 
project - vanaf 2014, zijn aangemerkt als 
belangrijke prioriteiten voor de 
totstandbrenging van een efficiënt en 
duurzaam luchtvervoerssysteem in 
Europa; wijst erop dat dankzij het 
SESAR-project 
luchtverkeersbeheerskosten met 50% 
kunnen worden gereduceerd, waarbij de 
veiligheid met een factor 10 wordt 
verhoogd en de gevolgen voor het milieu 
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van elke vlucht met 10% worden 
teruggedrongen;

Or. en

Amendement 42
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 

Ontwerpadvies Amendement

15. is van mening dat, gezien de lange 
aanloopperiodes die nodig zijn voor 
projecten als Galileo en de hoeveelheid 
kapitaal die reeds voor Galileo is bestemd, 
de financiële planning tijdens financiële 
programmeringsperiodes consistent en 
gegarandeerd moeten zijn om een 
succesvolle tenuitvoerlegging en 
secundaire voordelen te waarborgen;

15. is van mening dat, gezien de lange 
aanloopperiodes die nodig zijn voor 
projecten als Galileo of het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim, 
met zijn technische component SESAR en 
de hoeveelheid kapitaal die reeds voor deze 
projecten is bestemd, de financiële 
planning tijdens financiële 
programmeringsperiodes consistent en 
gegarandeerd moeten zijn om een 
succesvolle tenuitvoerlegging en 
secundaire voordelen te waarborgen;

Or. en

Amendement 43
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. ERMTS
wijst op het belang van het ERMTS-
project voor de interoperabiliteit van 
spoorwegen en voor het realiseren van de 
modal shift; meent dat de verspreiding 
van het ERMTS, net als veel andere 
vervoersinfrastructuurprojecten, 
recentelijk nadelige gevolgen van de 
economische recessie heeft ondervonden, 
vooral wat betreft de snelheid en omvang 
van investeringen door de publieke sector; 
onderkent de Europese dimensie en 
toegevoegde waarde van het project en 
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dringt er daarom op aan dat de EU-
begrotingen van de komende jaren 
prioriteit geven aan het ERMTS, in het 
bijzonder aan de grensoverschrijdende 
tracés;

Or. es

Amendement 44
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

15 ter. SESAR
acht het SESAR-programma van cruciaal 
belang voor de voltooiing van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim 
en voor het beheer van de toegenomen 
capaciteit, waarbij tegelijkertijd de 
gevolgen van luchtvervoer voor het milieu 
en de kosten in de sector worden 
teruggedrongen; acht het noodzakelijk 
voldoende financiële middelen voor de 
sector uit te trekken zodat het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim 
kan worden voltooid;

Or. es

Amendement 45
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. herinnert aan het belang van het 
toerisme voor de Europese economie, voor 
het Europese natuurlijk en cultureel 
erfgoed en voor bepaalde landen en regio's 
waar het een economische en sociale 
steunpilaar is; wijst op het belang van de 
nieuwe bepalingen inzake toerisme die zijn 
opgenomen in het Verdrag van Lissabon, 
waarmee het Parlement voor het eerst 

16. herinnert aan het belang van het 
toerisme voor de Europese economie, voor 
het Europese natuurlijk en cultureel 
erfgoed en voor bepaalde landen en regio's 
waar het een economische en sociale 
steunpilaar is; wijst op het belang van de 
nieuwe bepalingen inzake toerisme die zijn 
opgenomen in het Verdrag van Lissabon, 
waarmee het Parlement voor het eerst 
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wetgevingsbevoegdheden zijn toegekend 
op het gebied van toerisme; spreekt 
nogmaals zijn bezorgdheid uit over het feit 
dat deze nieuwe uitdaging niet tot uiting is 
gekomen in een begrotingslijn ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van het 
toerisme en dringt erop aan dat in de 
toekomst voldoende EU-steun voor 
toerisme beschikbaar moet komen door de 
invoering van een specifieke begrotingslijn 
voor duurzame economische ontwikkeling, 
industrieel erfgoed en de bescherming van 
het natuurlijk en cultureel erfgoed, waar 
passend ondersteund door de 
structuurfondsen en andere fondsen.

wetgevingsbevoegdheden zijn toegekend 
op het gebied van toerisme; spreekt 
nogmaals zijn bezorgdheid uit over het feit 
dat deze nieuwe uitdaging niet tot uiting is 
gekomen in een begrotingslijn ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van het 
toerisme en dringt erop aan dat in de 
toekomst voldoende EU-steun voor 
toerisme beschikbaar moet komen door de 
invoering van een specifieke begrotingslijn 
voor duurzame economische ontwikkeling, 
industrieel erfgoed en de bescherming van 
het natuurlijk en cultureel erfgoed, waar 
passend ondersteund door de 
structuurfondsen en andere fondsen; 
benadrukt tevens dat toerisme ook 
negatieve gevolgen voor het milieu kan 
hebben en verlangt daarom dat in eerste 
instantie middelen worden toegewezen 
aan projecten die gericht zijn op 
duurzaam en milieuvriendelijk toerisme.

Or. de

Amendement 46
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 

Ontwerpadvies Amendement

16. herinnert aan het belang van het 
toerisme voor de Europese economie, voor
het Europese natuurlijk en cultureel 
erfgoed en voor bepaalde landen en regio's 
waar het een economische en sociale 
steunpilaar is; wijst op het belang van de 
nieuwe bepalingen inzake toerisme die zijn 
opgenomen in het Verdrag van Lissabon, 
waarmee het Parlement voor het eerst 
wetgevingsbevoegdheden zijn toegekend 
op het gebied van toerisme; spreekt 
nogmaals zijn bezorgdheid uit over het feit 
dat deze nieuwe uitdaging niet tot uiting is 
gekomen in een begrotingslijn ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van het 
toerisme en dringt erop aan dat in de 
toekomst voldoende EU-steun voor 
toerisme beschikbaar moet komen door de 

16. herinnert aan het belang van het 
toerisme voor de Europese economie, voor 
het Europese natuurlijk en cultureel 
erfgoed en voor bepaalde landen en regio's 
waar het een economische en sociale 
steunpilaar is; wijst op het belang van de 
nieuwe bepalingen inzake toerisme die zijn 
opgenomen in het Verdrag van Lissabon, 
waarmee het Parlement voor het eerst 
wetgevingsbevoegdheden zijn toegekend 
op het gebied van toerisme, en 
onderstreept dat deze bevoegdheden 
gebruikt moeten worden om de sector 
concurrerender te maken; spreekt 
nogmaals zijn bezorgdheid uit over het feit 
dat deze nieuwe uitdaging niet tot uiting is 
gekomen in een begrotingslijn ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van het 
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invoering van een specifieke begrotingslijn 
voor duurzame economische ontwikkeling, 
industrieel erfgoed en de bescherming van 
het natuurlijk en cultureel erfgoed, waar 
passend ondersteund door de 
structuurfondsen en andere fondsen.

toerisme en dringt erop aan dat in de 
toekomst voldoende EU-steun voor 
toerisme beschikbaar moet komen door de 
invoering van een specifieke begrotingslijn 
voor duurzame economische ontwikkeling, 
industrieel erfgoed en de bescherming van 
het natuurlijk en cultureel erfgoed, waar 
passend ondersteund door de 
structuurfondsen en andere fondsen.

Or. pt

Amendement 47
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. roept op tot ontwikkeling van 
nieuwe financiële instrumenten door het 
beleid van de Europese Investeringsbank 
te herzien, waarbij meer leningen worden 
toegewezen aan innovatieve 
vervoersprojecten, en de inkomsten uit de 
belasting van zware voertuigen en uit de 
verkoop van CO2-emissierechten van de 
luchtvaartsector te benutten, waarmee 
gezamenlijke projecten gefinancierd 
kunnen worden die streven naar 
vermindering van de ecologische 
voetafdruk van deze vervoerswijzen.  

Or. fr

Amendement 48
Gesine Meissner, Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

16 ter. is van mening dat het geïntegreerd 
maritiem beleid moet worden uitgevoerd 
en gericht moet zijn op de uitdagingen 
waar kustgebieden en maritieme bekkens 
mee te maken hebben, en, overeenkomstig 
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de EU 2020-strategie, "blauwe groei" 
moet steunen; verzoekt de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen voor dit beleid uit te 
trekken, enerzijds via bestaande 
instrumenten zoals de structuurfondsen, 
anderzijds via specifieke instrumenten, 
waarmee beleidsterreinen als de 
verbinding tussen land en zee, de 
ontwikkeling van personeel en steun voor 
de ontwikkeling van perifere gebieden 
echt geïntegreerd kunnen worden;

Or. en


