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Amendement 1
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat betere 
bereikbaarheid, steviger regionale 
economie en samenhang ook doelstellingen 
van het programma voor trans-Europese 
vervoernetwerken zijn (TEN-V), en 
volledig met de noodzaak van 
doeltreffende mobiliteit, beantwoording 
van de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de algemene 
doelstellingen voor de eenheidsmarkt te 
verenigen zijn;

1. herinnert eraan dat betere 
bereikbaarheid, steviger regionale en 
lokale economie en samenhang ook 
doelstellingen van het programma voor 
trans-Europese vervoernetwerken zijn 
(TEN-V), en volledig met de noodzaak van 
doeltreffende mobiliteit, beantwoording 
van de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de algemene 
doelstellingen voor de eenheidsmarkt te 
verenigen zijn;

Or. en

Amendement 2
Ville Itälä

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat ongeveer 23,7 % van
de middelen van het Cohesiefonds en de 
structuurfondsen 2007-2013 (82 miljard 
euro) voor transport bestemd zijn, maar 
dat maar de helft daarvan aan Ten-V-
projecten besteed wordt (17 miljard euro 
voor het prioritair Ten-V-netwerk en 27,2 
miljard voor het algemeen gedeelte); de 
andere helft is voor nationale, regionale en 
plaatselijke projecten bestemd, die op de 
Ten-V-kaarten niet voorkomen;

2. herinnert eraan dat de middelen van het 
Cohesiefonds en de structuurfondsen zo 
moeten worden verdeeld dat de TEN-V-
projecten zo goed mogelijk worden 
ondersteund; is van mening dat bij de 
verdeling van de middelen ook rekening 
moet worden gehouden met regionale en 
plaatselijke projecten bestemd, die op de 
Ten-V-kaarten niet voorkomen;

Or. fi
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Amendement 3
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. vestigt de aandacht op het gebrek aan 
evenwicht tussen de verschillende wijzen 
van vervoer in de geplande 
transportinvesteringen
(wegeninfrastructuur : 41 miljard euro, 
tegen spoorwegen : 23,6 miljard, en 
binnenscheepvaart : 0,6 miljard), dat 
onderlinge verschuivingen in de 
vervoerwijzen om de CO2-uitstoot te 
verminderen, niet naderbij zal helpen 
brengen, noch voor eerlijke en 
doeltreffende gecombineerde 
vervoerwijzen (“co-modaliteit”) zal helpen 
zorgen;

3. vestigt de aandacht op de verdeling van
de geplande transportinvesteringen tussen 
de verschillende wijzen van vervoer 
(wegeninfrastructuur : 41 miljard euro, 
tegen spoorwegen : 23,6 miljard, en 
binnenscheepvaart : 0,6 miljard), die 
minder bijdraagt tot onderlinge 
verschuivingen in de vervoerwijzen om de 
CO2-uitstoot te verminderen en tot eerlijke 
en doeltreffende gecombineerde 
vervoerwijzen (“co-modaliteit");

Or. en

Amendement 4
Michel Dantin, Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. vestigt de aandacht op het gebrek aan 
evenwicht tussen de verschillende wijzen 
van vervoer in de geplande 
transportinvesteringen 
(wegeninfrastructuur : 41 miljard euro, 
tegen spoorwegen : 23,6 miljard, en 
binnenscheepvaart : 0,6 miljard), dat 
onderlinge verschuivingen in de 
vervoerwijzen om de CO2-uitstoot te 
verminderen, niet naderbij zal helpen 
brengen, noch voor eerlijke en 
doeltreffende gecombineerde 
vervoerwijzen (“co-modaliteit”) zal helpen 

3. betreurt het gebrek aan evenwicht tussen 
de verschillende wijzen van vervoer in de 
geplande transportinvesteringen 
(wegeninfrastructuur : 41 miljard euro, 
tegen spoorwegen : 23,6 miljard, en 
binnenscheepvaart : 0,6 miljard), dat 
schadelijk is voor de totstandbrenging van 
een duurzaam intermodaal Europees 
vervoer; wenst derhalve dat de Europese 
kredieten voor spoorwegvervoerprojecten 
prioriteit krijgen en worden verhoogd 
daar waar de wegeninfrastructuur al ver
genoeg ontwikkeld is;
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zorgen;

Or. fr

Amendement 5
Michel Dantin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt de neiging om te talmen om 
met de grensoverschrijdende projecten, en 
de spoorwegprojecten in het algemeen, van 
start te gaan, waardoor het Ten-V-netwerk 
een verzameling van 27 nationale 
netwerken met slechte onderlinge 
verbindingen dreigt te blijven;

4. betreurt de vertragingen bij de 
grensoverschrijdende projecten en de 
spoorwegprojecten in het algemeen als 
gevolg van onvoldoende financiering door 
de Europese Unie en van een te sterke 
afhankelijkheid van financieringen door 
de lidstaten, waardoor het Ten-V-netwerk 
een verzameling van 27 nationale 
netwerken met slechte onderlinge 
verbindingen dreigt te blijven;

Or. fr

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt de neiging om te talmen om met 
de grensoverschrijdende projecten, en de 
spoorwegprojecten in het algemeen, van 
start te gaan, waardoor het Ten-V-netwerk 
een verzameling van 27 nationale 
netwerken met slechte onderlinge 
verbindingen dreigt te blijven;

4. betreurt de neiging om te talmen om met 
de grensoverschrijdende projecten, en de 
spoorwegprojecten in het algemeen, van 
start te gaan, waardoor het Ten-V-netwerk 
een verzameling van 27 nationale 
netwerken met slechte onderlinge 
verbindingen dreigt te blijven en wijst op 
het belang van de totstandbrenging van 
verbindingen tussen de prioritaire TEN-
V-projecten en op het belang van 
intermodaliteit;
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Or. ro

Amendement 7
Ville Itälä

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat bij de opbouw 
van het TEN-V-netwerk rekening moet 
worden gehouden met de projecten die de 
interne grenzen van de EU overschrijden; 
wijst erop dat grensposten belangrijk zijn 
voor de TEN-V-netwerken, want politieke 
consensus alleen is op dat gebied niet 
voldoende: er moet ook worden voorzien 
in een praktische uitvoering opdat het 
netwerk ook in de grensregio's kan 
functioneren; is voorts van mening dat 
ook rekening moet worden gehouden met 
de buitengrenzen van de EU;

Or. fi

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op het belang van het vervoer 
in het algemeen - en het spoorwegvervoer 
in het bijzonder - voor de territoriale, 
economische en sociale cohesie en voor 
de bevordering van eco-efficiënt vervoer, 
en verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de totstandbrenging van 
hogesnelheidslijnen tussen de 
hoofdsteden van alle lidstaten te 
bevorderen;
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Or. ro

Amendement 9
Michel Dantin, Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. maakt zich zorgen over het gebrek aan 
nadere informatie over de lopende 
uitvoering van de transportinvesteringen en 
vraagt zich af of nauwlettender evaluatie 
van de uitvoering geen ernstige 
vertragingen in de geprogrammeerde 
investeringen in Ten-V-projecten aan het 
licht zou brengen; dringt aan, vooral 
tegen de achtergrond van de economische 
crisis, op meer betrouwbaarheid in de 
inachtneming van het tijdschema;

6. maakt zich zorgen over het gebrek aan 
nadere informatie over de lopende 
uitvoering van de transportinvesteringen en 
over de vertragingen die de meeste 
lopende TEN-V-projecten hebben 
opgelopen; verzoekt derhalve om een
nauwlettender evaluatie van de uitvoering 
van deze projecten, vooral tegen de 
achtergrond van de economische crisis, op 
meer betrouwbaarheid in de inachtneming 
van het tijdschema;

Or. fr

Amendement 10
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. maakt zich zorgen over het gebrek aan 
nadere informatie over de lopende 
uitvoering van de transportinvesteringen en 
vraagt zich af of nauwlettender evaluatie 
van de uitvoering geen ernstige 
vertragingen in de geprogrammeerde 
investeringen in Ten-V-projecten aan het 
licht zou brengen; dringt aan, vooral tegen 
de achtergrond van de economische crisis, 
op meer betrouwbaarheid in de 
inachtneming van het tijdschema;

6. maakt zich zorgen over het gebrek aan 
nadere informatie over de lopende 
uitvoering van de transportinvesteringen en 
vraagt zich af of nauwlettender evaluatie 
van de uitvoering geen ernstige 
vertragingen in de geprogrammeerde 
investeringen in Ten-V-projecten aan het 
licht zou brengen en dringt aan, vooral 
tegen de achtergrond van de economische 
crisis, op meer betrouwbaarheid in de
inachtneming van het tijdschema;
herinnert de Commissie aan de resolutie 
van het EP van 22 april 2009 over het 
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groenboek over de toekomst van het TEN-
T-beleid, en met name aan paragraaf 46
daarvan, waarin het "de Commissie en de 
EIB (verzoekt) om, zoals bij de 
cofinanciering van het TEN-T reeds 
gebeurt, ook bij de medefinanciering van 
TEN-T-projecten uit de regionale 
fondsen, het Cohesiefonds en door de 
EIB, jaarlijks aan het Parlement en de 
Raad een lijst van concrete 
gecofinancierde projecten voor te 
leggen";

Or. en

Amendement 11
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. vestigt heel in het bijzonder de aandacht 
op de Europese toegevoegde waarde van 
het Ten-V-netwerk, die vooral duidelijk 
wordt in de grensoverschrijdende gedeelten 
van de projecten en hun onderlinge 
verbindingen met de nationale projecten 
voor spoorwegen en binnenlandse 
waterwegen;

7. vestigt heel in het bijzonder de aandacht 
op de Europese toegevoegde waarde van 
het Ten-V-netwerk, die vooral duidelijk 
wordt in de grensoverschrijdende gedeelten 
van de projecten en hun onderlinge 
verbindingen met de nationale projecten 
voor wegen, spoorwegen en binnenlandse 
waterwegen;

Or. en

Amendement 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat bij de verdeling van de 
cohesie- en structuurfondsen voor vervoer 
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tussen vervoerwijzen en vervoernetwerken 
onvoldoende rekening wordt gehouden 
met de doelstellingen van de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 13
Dominique Riquet

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt daarom uitbreiding van de totale 
beschikbare middelen voor het Ten-V-
netwerk, door middelen uit het 
Cohesiefonds speciaal voor 
transportprojecten te bestemmen en een 
deel van die middelen aan het 
kerngedeelte van het Ten-V-net te 
besteden, omdat de middelen van het 
Cohesiefonds daarmee doeltreffender en 
beter in de lijn van de doelstellingen voor 
de klimaatverandering en duurzame 
ontwikkeling aangewend worden en het 
Ten-V-netwerk doelmatiger tot stand komt;

8. vraagt daarom dat meer rekening wordt 
gehouden met het Europese vervoerbeleid
– en met name het beleid inzake de Ten-
V-netwerken – bij de toewijzing van 
middelen uit hoofde van het 
Cohesiebeleid, omdat die middelen 
daarmee doeltreffender en beter in de lijn 
van de doelstellingen voor de 
klimaatverandering en duurzame 
ontwikkeling aangewend worden en het 
Ten-V-netwerk doelmatiger tot stand komt;
verzoekt de Commissie na te denken over 
de vraag of er in het kader van het 
cohesiebeleid verdelingscriteria en 
voorwaarden kunnen worden ingevoerd 
die beter rekening houden met het 
Europese belang van de 
vervoernetwerken;

Or. fr

Amendement 14
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 
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Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt daarom uitbreiding van de totale 
beschikbare middelen voor het Ten-V-
netwerk, door middelen uit het 
Cohesiefonds speciaal voor
transportprojecten te bestemmen en een 
deel van die middelen aan het kerngedeelte 
van het Ten-V-net te besteden, omdat de 
middelen van het Cohesiefonds daarmee 
doeltreffender en beter in de lijn van de 
doelstellingen voor de klimaatverandering 
en duurzame ontwikkeling aangewend 
worden en het Ten-V-netwerk doelmatiger 
tot stand komt;

8. vraagt daarom uitbreiding van de totale 
beschikbare middelen voor het Ten-V-
netwerk en voor andere transportprojecten 
en om besteding van een deel van die 
middelen aan het kerngedeelte van het 
Ten-V-net, omdat de middelen van het 
Cohesiefonds daarmee doeltreffender en 
beter in de lijn van de doelstellingen voor 
de klimaatverandering en duurzame 
ontwikkeling aangewend worden en het 
Ten-V-netwerk doelmatiger tot stand komt;

Or. en

Amendement 15
Michel Dantin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt daarom uitbreiding van de totale 
beschikbare middelen voor het Ten-V-
netwerk, door middelen uit het 
Cohesiefonds speciaal voor 
transportprojecten te bestemmen en een 
deel van die middelen aan het kerngedeelte 
van het Ten-V-net te besteden, omdat de 
middelen van het Cohesiefonds daarmee 
doeltreffender en beter in de lijn van de 
doelstellingen voor de klimaatverandering 
en duurzame ontwikkeling aangewend 
worden en het Ten-V-netwerk doelmatiger 
tot stand komt;

8. vraagt daarom uitbreiding van de totale 
beschikbare middelen voor het Ten-V-
netwerk, door middelen uit het 
Cohesiefonds speciaal voor 
grensoverschrijdende en/of intermodale 
transportprojecten te bestemmen en een 
deel van die middelen aan het kerngedeelte 
van het Ten-V-net te besteden, omdat de 
middelen van het Cohesiefonds daarmee 
doeltreffender en beter in de lijn van de 
doelstellingen voor de klimaatverandering 
en duurzame ontwikkeling aangewend 
worden en het Ten-V-netwerk doelmatiger 
tot stand komt;

Or. fr
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Amendement 16
Ville Itälä

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst erop dat de lidstaten meer dan 
in het verleden moeten focussen op een 
goed gebruik van de cohesiemiddelen van 
de Europese Unie, daar er in bepaalde 
landen van de EU een grote foutenmarge 
geconstateerd is;

Or. fi

Amendement 17
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst erop dat de toepassing van 
informatie- en communicatietechnologie 
in de wegvervoersector en de 
gebruikmaking van verbindingen tussen 
wegvervoer en andere vervoermiddelen in 
aanzienlijke mate zullen bijdragen tot de 
eco-efficiëntie en de veiligheid van het 
wegvervoer, en verzoekt de Commissie en 
de lidstaten erop toe te zien dat 
intelligente vervoersystemen in de hele 
Unie op gecoördineerde en doeltreffende 
wijze worden toegepast en deze systemen 
met voldoende financiële middelen te 
ondersteunen;

Or. ro



PE454.469v01-00 12/12 AM\850461NL.doc

NL

Amendement 18
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie een 
richtsnoer op te stellen voor goede 
praktijken voor openbare raadpleging 
over grote projecten van algemeen 
belang; acht dit nodig om de niet 
zeldzame gevallen te voorkomen waarin 
individuele belangen vervoerprojecten van 
algemeen belang tegenhouden, de 
effectieve aanwending van de fondsen 
beperken en de verwezenlijking van de 
doelstellingen op het gebied van cohesie 
en vervoer in de weg staan;

Or. en

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de tussentijdse herziening van de 
financiële vooruitzichten 2007-2013, die 
de lidstaten de mogelijkheid biedt om hun 
operationele programma's te herzien, aan 
te grijpen om meer gewicht toe te kennen 
aan de projecten die van prioritair belang 
zijn voor het trans-Europese vervoer;

Or. ro


