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Amendement 1
Daniela Aiuto, Marco Valli, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini,
Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi
namens de EFDD-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE
over de vervoerspijler van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
Gezamenlijke ontwerpresolutie

Amendement
18 bis. moedigt de lidstaten aan om op
aanvullende en niet-exclusieve wijze met
betrekking tot de door de ESI-fondsen
medegefinancierde projecten, in het kader
van het CEF projecten in te dienen en
hierbij rekening te houden met de
behoeften van het gehele vervoersnetwerk
van hun grondgebied;
Or. en

AM\1154640NL.docx

NL

PE621.626v01-00 }
PE621.629v01-00 }
PE621.630v01-00 } RC1
In verscheidenheid verenigd

NL

29.5.2018

B8-0242/2018 }
B8-0245/2018 }
B8-0246/2018 } RC1/Am. 2

Amendement 2
Marco Valli, Daniela Aiuto, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano,
Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi
namens de EFDD-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE
over de vervoerspijler van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 19
Gezamenlijke ontwerpresolutie
19.
wijst erop dat voor de voltooiing
van het kernvervoersnetwerk in de EU en
de volledige uitvoering van de
beleidsprioriteiten, inspraak in de
besluitvorming van de betrokken burgers
en belanghebbenden, transparantie bij de
beoordeling en controle van de uitvoering
van de projecten op milieu- en financieel
gebied, een betere intermodale integratie
en de bevordering van comodale
oplossingen, vereist blijven;

Amendement
19.
wijst erop dat voor de voltooiing
van het kernvervoersnetwerk in de EU en
de volledige uitvoering van de
beleidsprioriteiten, inspraak in de
besluitvorming van de betrokken burgers
en belanghebbenden, transparantie bij de
beoordeling en controle van de uitvoering
van de projecten op milieu- en financieel
gebied, een betere intermodale integratie
en de bevordering van comodale
oplossingen, vereist blijven; benadrukt het
belang van herbeoordeling van lopende
CEF-projecten die controversieel van
aard zijn en die niet gegarandeerd leiden
tot daadwerkelijke economische,
maatschappelijke en ecologische
toegevoegde waarde voor de betrokken
lidstaten;
Or. en
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