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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Voorstel van de Commissie 

In het voorstel voor een verordening inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds worden de doelstellingen gedefinieerd die voor de 
tenuitvoerlegging van beide Fondsen gelden.

Bij deze verordening wordt thematische concentratie op nationaal niveau ingevoerd om de die 
tenuitvoerlegging te omkaderen. Daarbij stelt de Commissie voor de meeste middelen (van 
65 % tot 85 %) te gebruiken voor de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen nr. 1 "een 
slimmer Europa" en nr. 2 "een groener, koolstofarm Europa" zoals die zijn gedefinieerd in de 
verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voor alle Europese Fondsen. 

Deze verordening bevat ook een beperkte lijst van niet in aanmerking komende activiteiten, 
die buiten het toepassingsgebied van de Fondsen vallen.

Tot slot wordt in deze verordening een reeks outputindicatoren vastgesteld, evenals de 
voorwaarden die voor bepaalde gebieden moeten gelden, onder meer op het gebied van 
duurzame stedelijke ontwikkeling, en voor de ultraperifere gebieden.

2. Voorstellen van de rapporteur

In de overweging dat de regio's het best in staat zijn om hun eigen behoeften en prioriteiten te 
bepalen, en om gedecentraliseerde governance bij de uitvoering van EU-fondsen aan te 
moedigen, stelt uw rapporteur voor een regionale thematische concentratie te behouden in 
plaats van de nationale concentratie die in deze verordening wordt beoogd.

Om de regio's meer flexibiliteit te geven bij het gebruik van EFRO-middelen stelt zij 
eveneens voor de thematische concentratie uit te breiden tot andere beleidsdoelstellingen. Zij 
is van mening dat vervoer een centrale rol speelt bij de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van de Europese Unie en stelt daarom voor een beleidsdoelstelling nr. 3 "een 
connectiever Europa" toe te voegen aan de thematische concentratie.

Om de regio's meer flexibiliteit te geven om andere beleidsdoelstellingen te ondersteunen, 
stelt uw rapporteur voor het minimumaandeel van de voor beleidsdoelstelling nr. 1 "een 
slimmer Europa" bestemde middelen te verlagen van 60 % naar 30 % voor de meest 
ontwikkelde regio's, van 45 % naar 30 % voor de overgangsregio's en van 35 % naar 20 % 
voor de minst ontwikkelde regio's.

In de overweging dat vervoer een centrale rol speelt bij de verwezenlijking van de prioritaire 
doelstellingen van de Europese Unie, stelt zij voor nieuwe specifieke doelstellingen in te 
voeren die verband houden met vervoer:

 een specifieke doelstelling in verband met slimme mobiliteit en de kwaliteit van 
vervoersdiensten in beleidsdoelstelling nr. 1 "een slimmer Europa";

 een specifieke doelstelling in verband met duurzame mobiliteit in beleidsdoelstelling 
nr. 2 "een groener Europa";
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 een specifieke doelstelling in verband met de financiering van het Fonds voor een 
eerlijke transitie in beleidsdoelstelling nr. 2 "een groener Europa";

 een specifieke doelstelling in verband met mobiliteit als bevorderende factor voor 
territoriale cohesie in beleidsdoelstelling nr. 3 "een connectiever Europa";

 een specifieke doelstelling in verband met de toegang tot openbaarvervoersdiensten in 
beleidsdoelstelling nr. 4 "een socialer Europa".

Om het gebruik van EFRO in de vervoerssector te stimuleren stelt uw rapporteur ook voor om 
een aantal bepalingen af te schaffen die het gebruik van EFRO voor regionale luchthavens en 
rollend spoorwegmaterieel beperken.

Tot besluit dient zij amendementen in om de synergie te bevorderen tussen het EFRO, het 
Cohesiefonds en de overige begrotingsinstrumenten van de Europese Unie voor de 
financiering van de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Horizontale beginselen zoals 
neergelegd in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie ("VEU") en 
in artikel 10 VWEU, met inbegrip van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid zoals neergelegd in artikel 5 
VEU, moeten worden geëerbiedigd bij de 
tenuitvoerlegging van het EFRO en het 
Cohesiefonds, met inachtneming van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. De lidstaten moeten ook 
voldoen aan de verplichtingen van de het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, en 
toegankelijkheid garanderen in 
overeenstemming met artikel 9 en met de 

(5) Horizontale beginselen zoals 
neergelegd in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie ("VEU") en 
in artikel 10 VWEU, met inbegrip van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid zoals neergelegd in artikel 5 
VEU, moeten worden geëerbiedigd bij de 
tenuitvoerlegging van het EFRO en het 
Cohesiefonds, met inachtneming van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. De lidstaten moeten ook 
voldoen aan de verplichtingen van de het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, en 
onbelemmerde toegankelijkheid 
garanderen in overeenstemming met 
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wetgeving van de Unie tot harmonisering 
van toegankelijkheidseisen voor producten 
en diensten. De lidstaten en de Commissie 
moeten gericht zijn op het opheffen van 
ongelijkheden en op het bevorderen van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
de integratie van het genderperspectief, 
alsmede op de bestrijding van discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
De Fondsen mogen geen maatregelen 
ondersteunen die bijdragen aan enige vorm 
van segregatie. De doelstellingen van de 
ESI-fondsen moeten worden nagestreefd 
in het kader van duurzame ontwikkeling
en van de bevordering door de Unie van de 
in de artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast. Om de integriteit van de interne 
markt, waarvoor de ondernemingen 
voldoen aan de regels voor staatssteun 
zoals vastgelegd in de artikelen 107 en 108 
VWEU.

artikel 9 en met de wetgeving van de Unie 
tot harmonisering van 
toegankelijkheidseisen voor producten en 
diensten. De lidstaten en de Commissie 
moeten gericht zijn op het opheffen van
ongelijkheden, op het verminderen van 
regionale verschillen en op het bevorderen 
van gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
en de integratie van het genderperspectief, 
alsmede op de bestrijding van discriminatie 
op grond van geslacht, nationaliteit, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. De Fondsen mogen geen 
maatregelen ondersteunen die bijdragen 
aan enige vorm van segregatie. De 
doelstellingen van het EFRO en het 
Cohesiefonds moeten worden nagestreefd 
in het kader van de klimaatverbintenissen 
van de Unie uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs over 
klimaatverandering en van de bevordering 
door de Unie van duurzame ontwikkeling,
de in de artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast. Om de integriteit van de interne 
markt, waarvoor de ondernemingen 
voldoen aan de regels voor staatssteun 
zoals vastgelegd in de artikelen 107 en 108 
VWEU.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In een wereld waarin alles steeds 
nauwer verweven is en in het licht van de 
demografische en migratiedynamieken, is 
het duidelijk dat het migratiebeleid van de 
Unie een gemeenschappelijke aanpak 
vergt, die is gebaseerd op de synergie en 
complementariteit van de verschillende 

(8) In een wereld waarin alles steeds 
nauwer verweven is en in het licht van de 
demografische en migratiedynamieken, is 
het duidelijk dat het migratiebeleid van de 
Unie een gemeenschappelijke aanpak 
vergt, die is gebaseerd op de synergie en 
complementariteit van de verschillende 
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financieringsinstrumenten. Om te zorgen 
voor een coherente, krachtige en 
consistente steun voor solidariteit en de 
verdeling van de inspanningen tussen de 
lidstaten bij het beheer van migratie, moet
het EFRO steun verlenen om de duurzame 
integratie van migranten te 
vergemakkelijken.

financieringsinstrumenten. Om te zorgen 
voor een coherente, krachtige en 
consistente steun voor solidariteit en de 
verdeling van de inspanningen tussen de 
lidstaten bij het beheer van migratie, 
moeten het EFRO en het Cohesiefonds
steun verlenen om de duurzame integratie 
van migranten te vergemakkelijken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de inspanningen van de 
lidstaten en de regio's bij het aangaan van 
nieuwe uitdagingen te ondersteunen en een 
hoog niveau van veiligheid voor de burgers 
en de voorkoming van radicalisering te 
garanderen, en tegelijkertijd van de 
synergieën en complementariteit met 
andere beleidsgebieden van de Unie te 
profiteren, moeten de investeringen uit het 
EFRO bijdragen tot de veiligheid in 
gebieden waar behoefte is aan veilige en 
beveiligde openbare ruimten en kritieke 
infrastructuur, zoals vervoer en energie.

(9) Om de inspanningen van de 
lidstaten en de regio's bij het aangaan van 
nieuwe uitdagingen te ondersteunen en een 
hoog niveau van veiligheid en cohesie 
voor de burgers en de voorkoming van 
radicalisering te garanderen, en 
tegelijkertijd van de synergieën en 
complementariteit met andere 
beleidsgebieden van de Unie te profiteren, 
moeten de investeringen uit het EFRO 
bijdragen tot de veiligheid in gebieden 
waar behoefte is aan veilige en beveiligde 
openbare ruimten en kritieke infrastructuur, 
zoals vervoer en energie.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bovendien moeten de investeringen 
uit het EFRO bijdragen aan de 
ontwikkeling van een uitgebreid snel 
digitaal infrastructuurnetwerk, en aan het 
bevorderen van schone en duurzame 
multimodale stedelijke mobiliteit.

(10) Bovendien moeten de investeringen 
uit het EFRO bijdragen aan de 
ontwikkeling van de trans-Europese 
vervoersnetwerken op het gebied van 
vervoersinfrastructuur en van een 
uitgebreid snel digitaal 
infrastructuurnetwerk, en aan het 
bevorderen van schone, veilige en 
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duurzame multimodale stedelijke 
mobiliteit.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het EFRO moet bijdragen aan het 
wegnemen van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie en het 
verminderen van de ongelijkheden tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio's en van de achterstand 
van de minst begunstigde regio's, met 
inbegrip van de uitdagingen in verband met 
het koolstofarm maken van de 
energievoorziening. Steun van het EFRO 
in het kader van de doelstelling "investeren 
in werkgelegenheid en groei" moet daarom 
worden toegespitst op de belangrijkste 
prioriteiten van de Unie, in 
overeenstemming met de 
beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in 
Verordening (EU) 2018/xxx [nieuwe GB-
verordening]. Daarom moet steun uit het 
EFRO worden gericht op de 
beleidsdoelstellingen "een slimmer Europa 
door het bevorderen van innovatieve en 
slimme economische transformatie" en 
"een groener, koolstofarm Europa door het 
bevorderen van schone en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie en -beheer". Deze 
thematische concentratie van de steun moet 
op nationaal niveau worden verwezenlijkt 
en tegelijkertijd flexibiliteit toelaten op het 
niveau van individuele programma's en 
tussen de drie groepen lidstaten volgens 
het respectieve bruto nationaal inkomen.
Bovendien moet de werkwijze voor de 
classificatie van lidstaten in detail worden 
uiteengezet, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke situatie van 

(17) Het EFRO moet bijdragen aan het 
wegnemen van de belangrijkste regionale 
onevenwichtigheden in de Unie en het 
verminderen van de ongelijkheden tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de 
verschillende regio's en van de achterstand 
van de minst begunstigde regio's, met 
inbegrip van de uitdagingen in verband met 
het koolstofarm maken van de 
energievoorziening. Steun van het EFRO 
in het kader van de doelstelling "investeren 
in werkgelegenheid en groei" moet daarom 
worden toegespitst op de belangrijkste 
prioriteiten van de Unie, in 
overeenstemming met de 
beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in 
Verordening (EU) 2018/xxx [nieuwe GB-
verordening]. Daarom moet steun uit het 
EFRO worden gericht op de 
beleidsdoelstellingen "een slimmer 
Europa", "een groener en koolstofarm 
Europa", "een connectiever Europa" en 
"een socialer Europa". Deze thematische 
concentratie van de steun moet op 
regionaal niveau worden verwezenlijkt en 
tegelijkertijd flexibiliteit toelaten op het 
niveau van individuele programma's.



PE626.999v04-00 8/31 AD\1171145NL.docx

NL

de ultraperifere regio’s.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze verordening moet de 
verschillende soorten activiteiten 
uiteenzetten, waarvan de kosten mogen 
worden gedragen door investeringen uit het 
EFRO en het Cohesiefonds, in het kader 
van hun respectieve doelstellingen zoals 
omschreven in het VWEU. Het 
Cohesiefonds moet ondersteuning kunnen 
bieden voor investeringen in het milieu en 
in TEN-V. Wat het EFRO betreft, moet de 
lijst van activiteiten worden vereenvoudigd 
en moet het EFRO ondersteuning kunnen 
bieden aan investeringen in infrastructuur, 
investeringen in verband met toegang tot 
diensten, productieve investeringen in 
kmo's, apparatuur, software en immateriële 
activa, en in maatregelen met betrekking 
tot informatie, communicatie, studies, 
netwerken, samenwerking, uitwisseling 
van ervaringen en activiteiten waarbij 
clusters zijn betrokken. Met het oog op 
ondersteuning van de uitvoering van het 
programma moeten beide fondsen ook 
activiteiten op het gebied van technische 
bijstand kunnen ondersteunen. Tot slot 
moet, om ondersteuning van een breder 
spectrum aan maatregelen voor Interreg-
programma's mogelijk te maken, het 
toepassingsgebied worden vergroot, door 
deze uit te breiden tot een breed spectrum 
aan voorzieningen en personele middelen 
en kosten die verband houden met 
maatregelen die binnen de werkingssfeer
van het ESF+ vallen.

(19) Deze verordening moet de 
verschillende soorten activiteiten 
uiteenzetten, waarvan de kosten mogen 
worden gedragen door investeringen uit het 
EFRO en het Cohesiefonds, in het kader 
van hun respectieve doelstellingen zoals 
omschreven in het VWEU. Het 
Cohesiefonds en het EFRO moeten
ondersteuning kunnen bieden voor 
investeringen in het milieu en in TEN-V. 
Wat het EFRO betreft, moet de lijst van 
activiteiten worden vereenvoudigd en moet 
het EFRO ondersteuning kunnen bieden 
aan investeringen in infrastructuur, de 
veiligheid van bestaande tunnels en 
bruggen, investeringen in verband met 
toegang tot diensten, productieve 
investeringen in kmo's, apparatuur, 
software en immateriële activa, en in 
maatregelen met betrekking tot informatie, 
communicatie, studies, netwerken, 
samenwerking, uitwisseling van ervaringen 
en activiteiten waarbij clusters zijn 
betrokken. Met het oog op ondersteuning 
van de uitvoering van het programma 
moeten beide fondsen ook activiteiten op 
het gebied van technische bijstand kunnen 
ondersteunen. Tot slot moet, om 
ondersteuning van een breder spectrum aan 
maatregelen voor Interreg-programma's 
mogelijk te maken, het toepassingsgebied 
worden vergroot, door deze uit te breiden 
tot een breed spectrum aan voorzieningen 
en personele middelen en kosten die 
verband houden met maatregelen die 
binnen de werkingssfeer van het ESF+ 
vallen.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Projecten van het trans-Europese 
vervoersnetwerk in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 blijven 
gefinancierd worden uit het Cohesiefonds 
via gedeeld beheer en de rechtstreekse 
uitvoeringswijze in het kader van de 
Connecting Europe Facility ("CEF").

(20) Projecten van het trans-Europese 
vervoersnetwerk in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 blijven 
gefinancierd worden uit het Cohesiefonds 
en het EFRO via gedeeld beheer en de 
rechtstreekse uitvoeringswijze in het kader 
van de Connecting Europe Facility 
("CEF").

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Om de toegevoegde waarde 
van geheel of gedeeltelijk uit de begroting 
van de Unie gefinancierde investeringen 
in het vervoer zo groot mogelijk te maken, 
moet bovendien worden gestreefd naar 
synergieën tussen het EFRO en de 
instrumenten voor direct beheer, zoals de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (CEF), en de 
financieringsinstrumenten van het 
toekomstige EU-investeringsprogramma.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Specifieke aandacht moet worden 
besteed aan de ultraperifere regio's, met 
name door maatregelen vast te stellen uit 
hoofde van artikel 349 VWEU, dat 
voorziet in een extra toewijzing voor 
ultraperifere gebieden ter compensatie van 

(27) Specifieke aandacht moet worden 
besteed aan de ultraperifere regio's, met 
name door maatregelen vast te stellen uit 
hoofde van artikel 349 VWEU, dat 
voorziet in een extra toewijzing voor 
ultraperifere gebieden ter compensatie van 
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de extra kosten die in deze gebieden 
ontstaan als gevolg van één of meer 
blijvende beperkingen als bedoeld in 
artikel 349 VWEU, met name de grote 
afstand, het insulaire karakter, de kleine 
oppervlakte, een moeilijk reliëf en klimaat, 
en de economische afhankelijkheid van 
slechts enkele producten, die blijvend zijn 
en een combinatie vormen die hun 
ontwikkeling ernstig belemmert. Deze 
toewijzing kan betrekking hebben op 
investeringen, exploitatiekosten en 
openbare- dienstverplichtingen die als doel 
hebben de extra kosten als gevolg van 
dergelijke beperkingen te compenseren. 
Exploitatiesteun kan dienen ter dekking 
van uitgaven voor 
goederenvervoerdiensten en starterssteun 
voor vervoersdiensten, alsook voor 
uitgaven voor acties die verband houden 
met opslagproblemen, overdimensionering 
en onderhoud van productiemiddelen, en 
gebrek aan menselijk kapitaal op de lokale 
arbeidsmarkt. Om de integriteit van de 
interne markt te beschermen, zoals het 
geval is voor alle acties die worden 
gecofinancierd door het EFRO en het 
Cohesiefonds, moet elke vorm van EFRO-
ondersteuning ter financiering van de 
exploitatie- en investeringssteun in de 
ultraperifere gebieden voldoen aan de 
regels voor staatssteun zoals vastgelegd in 
de artikelen 107 en 108 VWEU.

de extra kosten die in deze gebieden 
ontstaan als gevolg van één of meer 
blijvende beperkingen als bedoeld in 
artikel 349 VWEU, met name de grote 
afstand, het insulaire karakter, de kleine 
oppervlakte, een moeilijk reliëf en klimaat, 
en de economische afhankelijkheid van 
slechts enkele producten, die blijvend zijn 
en een combinatie vormen die hun 
ontwikkeling ernstig belemmert. Deze 
toewijzing kan betrekking hebben op 
investeringen, exploitatiekosten en 
openbare- dienstverplichtingen die als doel 
hebben de extra kosten als gevolg van 
dergelijke beperkingen te compenseren. 
Exploitatiesteun kan dienen ter dekking 
van uitgaven voor 
goederenvervoerdiensten, groene logistiek, 
mobiliteitsbeheer en starterssteun voor 
vervoersdiensten, alsook voor uitgaven 
voor acties die verband houden met 
opslagproblemen, overdimensionering en 
onderhoud van productiemiddelen, en 
gebrek aan menselijk kapitaal op de lokale 
arbeidsmarkt. Om de integriteit van de 
interne markt te beschermen, zoals het 
geval is voor alle acties die worden 
gecofinancierd door het EFRO en het 
Cohesiefonds, moet elke vorm van EFRO-
ondersteuning ter financiering van de 
exploitatie- en investeringssteun in de 
ultraperifere gebieden voldoen aan de 
regels voor staatssteun zoals vastgelegd in 
de artikelen 107 en 108 VWEU.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het versterken van de onderzoeks-
en innovatiecapaciteit en de invoering van 
geavanceerde technologieën;

i) het bevorderen van de onderzoeks-
en innovatiecapaciteit en de invoering van 
geavanceerde technologieën;
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) te profiteren van de voordelen van 
digitalisering voor burgers, bedrijven en 
overheden;

ii) te profiteren van de voordelen van 
digitalisering voor burgers, bedrijven en 
overheden en de digitale connectiviteit te 
verbeteren;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het versterken van de groei en het 
concurrentievermogen van het kmo's;

iii) het versterken van de groei, het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van kmo's:

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) het ontwikkelen van slimme, 
veilige en interoperabele vervoerswijzen;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) het bevorderen van emissiearme 
en multimodale mobiliteit;
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) het ondersteunen van structurele 
verandering voor de overgang naar 
koolstofarme energieopwekking;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het verbeteren van de digitale 
connectiviteit;

i) het verbeteren van de digitale 
connectiviteit en grensoverschrijdende 
verbindingen;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het ontwikkelen van een duurzame, 
klimaatbestendige, intelligente, veilige en 
intermodale TEN-V;

ii) het ontwikkelen van een duurzame, 
klimaatbestendige, intelligente, veilige en 
beveiligde en intermodale TEN-V;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het ontwikkelen van duurzame, 
klimaatbestendige, intelligente en 
intermodale nationale, regionale en lokale 
mobiliteit, met inbegrip van een verbeterde 
toegang tot TEN-V en 
grensoverschrijdende mobiliteit;

iii) het ontwikkelen van duurzame, 
klimaatbestendige, intelligente, veilige en 
beveiligde en intermodale nationale, 
regionale en lokale mobiliteit, met inbegrip 
van een verbeterde toegang tot TEN-V, 
grensoverschrijdende mobiliteit en 
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connectiviteit met de ultraperifere 
gebieden;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) het bevorderen van duurzame 
multimodale stedelijke mobiliteit;

iv) het bevorderen van duurzame 
multimodale en toegankelijke stedelijke
mobiliteit, met inbegrip van wandelen, 
fietsen, openbaar vervoer en gedeelde
mobiliteit;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) het verbeteren van de toegang tot 
hoogwaardige en inclusieve 
openbaarvervoersdiensten;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) te zorgen voor gelijke toegang tot 
gezondheidszorg door de ontwikkeling van 
infrastructuur, met inbegrip van 
eerstelijnszorg;

iv) te zorgen voor gelijke toegang tot 
gezondheidszorg door de ontwikkeling van 
infrastructuur, met inbegrip van 
eerstelijnszorg, inclusief in 
plattelandsgebieden;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het bevorderen van een 
geïntegreerde sociale, economische en 
ecologische ontwikkeling, cultureel 
erfgoed en veiligheid in stedelijke 
gebieden;

i) het bevorderen van een 
geïntegreerde sociale, economische en 
ecologische ontwikkeling, cultureel 
erfgoed, de toeristische sector en 
veiligheid in stedelijke gebieden;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het bevorderen van geïntegreerde 
maatschappelijke, economische en 
ecologische lokale ontwikkeling, cultureel 
erfgoed en veiligheid, met inbegrip van 
plattelands- en kustgebieden, ook via 
vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling.

ii) het bevorderen van geïntegreerde 
maatschappelijke, economische en 
ecologische lokale ontwikkeling, cultureel 
erfgoed, de toeristische sector en 
veiligheid, met inbegrip van plattelands- en 
kustgebieden en de ultraperifere gebieden, 
ook via vanuit de gemeenschap geleide 
lokale ontwikkeling.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) het nemen van maatregelen ten 
behoeve van de toeristische 
aantrekkelijkheid van regio's en gebieden, 
waarbij duurzaam toerisme bevorderd 
wordt.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wat de programma's in het kader 1. Wat de programma's in het kader 
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van de doelstelling "investeren in 
werkgelegenheid en groei" betreft, wordt 
het totaal van de EFRO-middelen in elke 
lidstaat geconcentreerd op nationaal
niveau overeenkomstig de leden 3 en 4.

van de doelstelling "investeren in 
werkgelegenheid en groei" betreft, wordt 
het totaal van de EFRO-middelen in elke 
lidstaat geconcentreerd op regionaal
niveau overeenkomstig de leden 3 en 4.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat de thematische concentratie 
van de steun voor lidstaten met
ultraperifere regio's betreft, worden de 
EFRO-middelen die specifiek aan 
programma's voor de ultraperifere 
gebieden zijn toegewezen en de middelen 
die aan alle overige gebieden zijn 
toegewezen, afzonderlijk behandeld.

2. Wat de thematische concentratie 
van de steun voor de ultraperifere regio's
van de lidstaten betreft, worden de EFRO-
middelen die specifiek aan programma's 
voor de ultraperifere gebieden zijn 
toegewezen en de middelen die aan alle 
overige gebieden zijn toegewezen, 
afzonderlijk behandeld.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten worden in termen van hun 
bruto nationale inkomensratio als volgt 
ingedeeld:

De regio's worden ingedeeld 
overeenkomstig artikel 102, lid 2, van 
Verordening (EU) 2018/xxx [nieuwe GB-
verordening]:

a) lidstaten met een bruto nationale 
inkomensratio gelijk aan of groter dan 
100% van het EU-gemiddelde 
("groep 1");

a) de minder ontwikkelde regio's, 
waarvan het bbp per inwoner minder dan 
75 % van het gemiddelde bbp van de EU-
27 bedraagt ("minder ontwikkelde 
regio's");

b) lidstaten met een bruto nationale 
inkomensratio groter dan 75% en kleiner 
dan 100% van het EU-gemiddelde 
("groep 2");

b) de overgangsregio's, waarvan het 
bbp per inwoner 75 % tot 100 % van het 
gemiddelde bbp van de EU-27 bedraagt 
("overgangsregio's");

c) lidstaten met een bruto nationale 
inkomensratio kleiner dan 75% van het 
EU-gemiddelde ("groep 3").

c) de meer ontwikkelde regio's, 
waarvan het bbp per inwoner meer dan 
100% van het gemiddelde bbp van de EU-
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27 bedraagt ("meer ontwikkelde regio's").

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder de bruto nationale inkomensratio 
verstaan de verhouding tussen het bruto 
nationaal inkomen per hoofd van de 
bevolking van een lidstaat, gemeten in 
koopkrachtstandaard en berekend op 
basis van de cijfers van de Unie in de 
periode van 2014 tot en met 2016, en het 
gemiddelde bruto nationaal inkomen per 
hoofd van de bevolking in 
koopkrachtstandaard van de 27 lidstaten 
in dezelfde referentieperiode.

Schrappen

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De programma's in het kader van de 
doelstelling "investeren in 
werkgelegenheid en groei" voor de 
ultraperifere gebieden worden ingedeeld in 
groep 3.

De programma's in het kader van de 
doelstelling "investeren in 
werkgelegenheid en groei" voor de 
ultraperifere gebieden worden ingedeeld in 
de groep "minder ontwikkelde regio's".

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De lidstaten van groep 1 wijzen ten 
minste 85 % van hun totale EFRO-
middelen in het kader van andere 
prioriteiten dan voor technische bijstand 

a) de lidstaten van groep 1 wijzen ten 
minste 60 % van hun totale EFRO-
middelen in het kader van andere 
prioriteiten dan voor technische bijstand 
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toe aan BD 1 en BD 2, en ten minste 60 % 
aan BD 1;

toe aan BD 1 en BD 2;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De lidstaten van groep 2 wijzen ten 
minste 45 % van hun totale EFRO-
middelen in het kader van andere 
prioriteiten dan voor technische bijstand 
toe aan BD 1, en ten minste 30 % aan 
BD 2; 

b) De lidstaten van groep 2 wijzen ten 
minste 20 % van hun totale EFRO-
middelen in het kader van andere 
prioriteiten dan voor technische bijstand 
toe aan BD 1, en ten minste 30 % aan 
BD 2; 

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) De lidstaten van groep 3 wijzen ten 
minste 35 % van hun totale EFRO-
middelen in het kader van andere 
prioriteiten dan voor technische bijstand 
toe aan BD 1, en ten minste 30 % aan 
BD 2.

c) De lidstaten van groep 3 wijzen ten 
minste 15 % van hun totale EFRO-
middelen in het kader van andere 
prioriteiten dan voor technische bijstand 
toe aan BD 1, en ten minste 30 % aan 
BD 2.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) investeringen in infrastructuur; a) investeringen in infrastructuur, in 
het bijzonder met Europese toegevoegde 
waarde in de trans-Europese netwerken 
op het gebied van vervoer en energie en 
op digitaal gebied en de verbetering van 
de veiligheid van bestaande 
vervoersinfrastructuur als bruggen en 
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tunnels;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) investeringen in duurzame 
stedelijke mobiliteit, openbaar vervoer en 
fietspaden;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) financiering van de aankoop van 
rollend materieel voor vervoer per spoor;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om bij te dragen aan de specifieke 
doelstelling in het kader van BD 1 als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), iv), 
verleent het EFRO ook steun aan 
opleidingen, een leven lang leren en 
onderwijsactiviteiten.

Om bij te dragen aan de specifieke 
doelstelling in het kader van BD 1 als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), iv), en 
aan de specifieke doelstelling in het kader 
van BD 4 als bedoeld in arti7kel 2, lid 2, 
onder d), verleent het EFRO ook steun aan 
opleidingen, een leven lang leren en 
onderwijsactiviteiten.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het bedrag van het EFRO dat 
wordt overgemaakt naar de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, wordt gebruikt 
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening (EU) [de nieuwe CEF-
verordening].

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) investeringen in TEN-V; b) investeringen in TEN-V en 
duurzame mobiliteit;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) investeringen in 
luchthaveninfrastructuur, met 
uitzondering van de ultraperifere regio's;

Schrappen

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) investeringen in installaties voor de 
verwerking van restafval;

g) investeringen in installaties voor de 
verwerking van restafval, met uitzondering 
van de ultraperifere regio's;
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) financiering van de aankoop van 
rollend materieel voor vervoer per spoor, 
behalve indien dit vervoer verband houdt 
met:

Schrappen

i) het voldoen aan een openbaar 
uitbestede openbare-dienstverplichting op 
grond van de gewijzigde Verordening 
1370/2007;

ii) verrichting van vervoersdiensten 
per spoor op lijnen die volledig open staan 
voor mededinging, en de begunstigde is 
een nieuwkomer die in aanmerking komt 
voor financiering op grond van de 
Verordening (EU) 2018/xxx [EU-
investeringsverordening]

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In overeenstemming met zijn 
rapportageverplichting op grond van artikel 
[38, lid 3, onder e), i)] van het Financieel 
Reglement legt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad informatie 
over de prestaties voor overeenkomstig 
bijlage II.

3. In overeenstemming met zijn 
rapportageverplichting op grond van artikel 
[38, lid 3, onder e), i)] van het Financieel 
Reglement legt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad informatie 
over de prestaties voor overeenkomstig 
bijlage II. Deze informatie omvat ook een 
kwalitatieve beoordeling van de 
vooruitgang die is geboekt met het 
realiseren van de specifieke doelstellingen 
zoals vastgesteld in artikel 2.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EFRO ondersteunt de 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling op 
basis van territoriale strategieën in 
overeenstemming met artikel [23] van 
Verordening (EU) 2018/xxxx [nieuwe GB-
verordening] gericht op stedelijke gebieden 
("duurzame stedelijke ontwikkeling") in 
het kader van programma's voor beide 
doelen als bedoeld in artikel 4, lid 2, van 
die verordening.

1. Het EFRO ondersteunt de 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling op 
basis van territoriale strategieën in 
overeenstemming met artikel [23] van 
Verordening (EU) 2018/xxxx [nieuwe GB-
verordening] gericht op stedelijke gebieden 
("duurzame stedelijke ontwikkeling" en 
"plannen voor duurzame stedelijke 
mobiliteit (SUMP's)") in het kader van 
programma's voor beide doelen als bedoeld 
in artikel 4, lid 2, van die verordening.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De specifieke extra toewijzing voor 
ultraperifere gebieden wordt gebruikt ter 
compensatie van de extra kosten die in 
deze gebieden ontstaan als gevolg van één 
of meer van de permanente factoren die 
hun ontwikkeling schaden die worden 
genoemd in artikel 349 VWEU.

1. Artikel 3 is niet van toepassing op 
de specifieke extra toewijzing voor 
ultraperifere gebieden. De specifieke extra 
toewijzing voor ultraperifere gebieden 
wordt gebruikt ter compensatie van de 
extra kosten die in deze gebieden ontstaan 
als gevolg van één of meer van de 
permanente factoren die hun ontwikkeling 
schaden die worden genoemd in artikel 349 
VWEU.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In afwijking van artikel 4, lid 1, 
kan het EFRO steun verlenen aan 
productieve investeringen in 
ondernemingen in ultraperifere gebieden, 
ongeacht de omvang van die 
ondernemingen.
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 1– kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een slimmer Europa door de 
bevordering van een innovatieve en slimme 
economische transformatie

1. Een concurrerend en slimmer 
Europa door de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang en door de bevordering van 
een innovatieve en slimme economische 
transformatie

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Beleidsdoelstelling Output Resultaten

(1) (2) (3)

3. Een meer verbonden 
Europa door de 
versterking van de 
mobiliteit en regionale 
ICT-connectiviteit

RCO 43 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
wegen - TEN-V

RCR 55 - Gebruikers van 
nieuw aangelegde, 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde wegen

RCO 44 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
wegen - overig

RCR 56 - Tijdwinst 
dankzij verbeterde 
wegeninfrastructuur

RCO 45 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde wegen - TEN-
V

RCR 101 - Tijdwinst 
dankzij verbeterde 
spoorweginfrastructuur

RCO 46 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde wegen - overig

RCR 57 - Lengte van 
spoorwegen uitgerust met 
Europees beheersysteem 
voor het spoorverkeer in 
werking

RCO 47 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 

RCR 58 - Jaarlijks aantal 
passagiers op 
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spoorwegen - TEN-V ondersteunde spoorwegen

RCO 48 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
spoorwegen - overig

RCR 59 - Vrachtvervoer 
per spoor

RCO 49 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde spoorwegen -
TEN-V

RCR 60 - Vrachtvervoer 
over binnenwateren

RCO 50 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde spoorwegen -
overig

RCO 51 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe of 
verbeterde binnenwateren 
- TEN-V

RCO 52 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe of 
verbeterde binnenwateren 
- overig

RCO 53 -
Spoorwegstations en 
faciliteiten - nieuw of 
verbeterd

RCO 54 - Intermodale 
verbindingen - nieuw of 
verbeterd

RCO 100 - Aantal 
ondersteunde havens

RCO 55 - Lengte van 
tram- en metrolijnen -
nieuw

RCR 62 - Jaarlijks aantal 
passagiers van openbaar 
vervoer

RCO 56 - Lengte van 
tram- en metrolijnen -
opnieuw 
aangelegd/verbeterd

RCR 63 - Jaarlijks aantal 
gebruikers van 
nieuwe/verbeterde tram-
en metrolijnen

RCO 57 -
Milieuvriendelijk rollend 
materieel voor openbaar 
vervoer

RCR 64 - Jaarlijks aantal 
gebruikers van specifieke 
rijwielinfrastructuur

RCO 58 - Jaarlijks aantal 
passagiers op 
ondersteunde 
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infrastructuur

RCO 59 - Ondersteunde 
infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen 
(tank- /herlaadstations)

Amendement

Beleidsdoelstelling Output Resultaten

(1) (2) (3)

3. Een meer verbonden 
Europa door de 
versterking van de 
mobiliteit en regionale 
ICT-connectiviteit

RCO 43 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
wegen - TEN-V

RCR 55 - Gebruikers van 
nieuw aangelegde, 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde wegen

RCO 44 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
wegen - overig

RCR 56 - Tijdwinst 
dankzij verbeterde 
wegeninfrastructuur

RCO 45 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde wegen - TEN-
V

RCR 101 - Tijdwinst 
dankzij verbeterde 
spoorweginfrastructuur 

RCO 46 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde wegen - overig

- Aantal weg- en 
spoorwegbruggen en -
tunnels die elke drie jaar 
worden gecontroleerd en 
goed worden 
onderhouden om 
veiligheidsredenen

RCO 47 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
spoorwegen - TEN-V

RCO 48 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe 
spoorwegen - overig 

RCO 49 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde spoorwegen -
TEN-V 

RCR 57 - Lengte van 
spoorwegen uitgerust met 
Europees beheersysteem 
voor het spoorverkeer in 
werking, met inbegrip 
van grensoverschrijdende 
spoorwegverbindingen 
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uitgerust met ERTMS-
systemen

RCO 50 - Lengte van 
opnieuw aangelegde of 
verbeterde spoorwegen -
overig 

RCO 51 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe of 
verbeterde binnenwateren 
- TEN-V

RCR 58 - Jaarlijks aantal 
passagiers op 
ondersteunde spoorwegen 
voor afstanden kleiner 
dan 50 km, tussen 50 en 
300 km en groter dan 300 
km

RCO 52 - Lengte van 
ondersteunde nieuwe of 
verbeterde binnenwateren 
- overig

RCO 53 -
Spoorwegstations en 
faciliteiten - nieuw of 
verbeterd 

RCR 59 - Vrachtvervoer 
per spoor

- Met inbegrip van het 
aantal spoorwegstations 
die overeenkomen met de 
TSI-PRM-verordening 
van de Commissie

- Aantal goederenwagons 
uitgerust met LL 
remblokken voor 
geluidsreductie

RCO 54 - Intermodale 
verbindingen - nieuw of 
verbeterd

RCR 60 - Vrachtvervoer 
over binnenwateren

RCO 100 - Aantal 
ondersteunde havens

RCO 55 - Lengte van 
tram- en metrolijnen -
nieuw

RCO 56 - Lengte van 
tram- en metrolijnen -
opnieuw 
aangelegd/verbeterd

RCR 62 - Jaarlijks aantal 
passagiers van openbaar 
vervoer

RCO 57 -
Milieuvriendelijk rollend 
materieel voor openbaar 
vervoer

RCR 63 - Jaarlijks aantal 
gebruikers van 
nieuwe/verbeterde tram-
en metrolijnen

RCO 58 - Ondersteunde 
specifieke voetgangers-

- Jaarlijks aantal 



PE626.999v04-00 26/31 AD\1171145NL.docx

NL

en rijwielinfrastructuur gebruikers van fietsen

RCO 59 - Ondersteunde 
infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen 
(tank- /herlaadstations)

- Intermodaal 
marktaandeel (modale 
verdeling) van gebruikers 
van particuliere auto's, 
openbaar vervoer (metro 
- tram - bus), autodelen 
en carpooling, fietsen en 
voetgangers

RCO 60 - Steden en 
gemeenten met nieuwe of 
verbeterde 
gedigitaliseerde 
stadsvervoerssystemen

RCR 64 - Jaarlijks aantal 
gebruikers van specifieke 
voetgangers- en 
rijwielinfrastructuur

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Beleidsdoelstelling Output Resultaten

(1) (2) (3)

5. Europa dichter bij de 
burgers brengen door de 
duurzame en 
geïntegreerde 
ontwikkeling van stads-, 
plattelands- en 
kustgebieden, en door 
lokale initiatieven te 
bevorderen

CCO 74 - Aandeel 
bevolking dat valt onder 
strategieën voor 
geïntegreerde stedelijke 
ontwikkeling

RCR 76 -
Belanghebbenden die 
betrokken zijn bij de 
voorbereiding en 
uitvoering van strategieën 
voor stedelijke 
ontwikkeling

RCO 75 - Geïntegreerde 
strategieën voor stedelijke 
ontwikkeling

RCR 77 -
Toeristen/bezoeken aan 
ondersteunde 
voorzieningen* 

RCO 76 -
Samenwerkingsprojecten

RCR 78 - Gebruikers van 
ondersteunde culturele 
infrastructuur

RCO 77 - Capaciteit van 
ondersteunde culturele en 
toeristische infrastructuur
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Amendement

Beleidsdoelstelling Output Resultaten

(1) (2) (3)

5. Europa dichter bij de 
burgers brengen door de 
duurzame en 
geïntegreerde 
ontwikkeling van stads-, 
plattelands- en 
kustgebieden, en door 
lokale initiatieven te 
bevorderen

CCO 74 - Aandeel 
bevolking dat valt onder 
strategieën voor 
geïntegreerde stedelijke 
ontwikkeling

RCR 76 -
Belanghebbenden die 
betrokken zijn bij de 
voorbereiding en 
uitvoering van strategieën 
voor stedelijke 
ontwikkeling

- Aantal bestaande 
"plannen voor duurzame 
stedelijke mobiliteit 
(SUMP's)"

RCR 77 -
Toeristen/bezoeken aan 
ondersteunde 
voorzieningen* 

RCO 75 - Geïntegreerde 
strategieën voor stedelijke 
ontwikkeling

RCO 76 -
Samenwerkingsprojecten

- Duurzame toeristische 
projecten die blijk geven 
van win-winsituaties voor 
zowel toeristen als 
bewoners

RCO 77 - Capaciteit van 
ondersteunde culturele, 
natuurlijke, historische
en industriële toeristische 
infrastructuur

RCR 78 - Gebruikers van 
ondersteunde culturele 
infrastructuur en 
ondersteund ecotoerisme

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 1– kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een slimmer Europa door de 
bevordering van een innovatieve en slimme 
economische transformatie

1. Een concurrerend en slimmer 
Europa door de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang en door de bevordering van 
een innovatieve en slimme economische 
transformatie
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Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Beleidsdoelstelling Output Resultaten

(1) (3) (4)

3. Een meer verbonden 
Europa door de 
versterking van de 
mobiliteit en regionale 
ICT-connectiviteit

CCO 14 - Wegen TEN-V: 
Nieuwe en verbeterde 
wegen

CCR 13 - Tijdwinst 
dankzij betere 
wegeninfrastructuur

CCO 15 - Spoorwegen 
TEN-V: Nieuwe en 
verbeterde spoorwegen

CCR 14 - Jaarlijks aantal 
passagiers bediend door 
verbeterd spoorvervoer

CCO 16 - Uitbreiding en 
modernisering van tram-
en metrolijnen

CCR 15 - Jaarlijks aantal 
gebruikers bediend door 
nieuwe en 
gemoderniseerde  tram- en 
metrolijnen

Amendement

Beleidsdoelstelling Output Resultaten

(1) (3) (4)

3. Een meer verbonden 
Europa door de 
versterking van de 
mobiliteit en regionale 
ICT-connectiviteit

CCO 14 - Wegen TEN-V: 
Nieuwe en verbeterde 
wegen

CCR 13 - Tijdwinst 
dankzij betere 
wegeninfrastructuur

- Toename van congestie 
door uitbreiding van 
wegeninfrastructuur

CCO 15 - Spoorwegen 
TEN-V: Nieuwe en 
verbeterde spoorwegen

- Aantal regionale 
grensoverschrijdende 
spoorwegverbindingen 
die zijn afgeschaft of 
afgebroken (missing 
links)

CCR 14 - Jaarlijks aantal 
passagiers bediend door 
verbeterd spoorvervoer



AD\1171145NL.docx 29/31 PE626.999v04-00

NL

- Aantal 
grensoverschrijdende 
spoorwegverbindingen 
die missing links waren 
en zijn hersteld

CCO 16 - Uitbreiding en 
modernisering van tram-
en metrolijnen evenals 
voetgangers- en 
rijwielinfrastructuur

CCR 15 - Jaarlijks aantal 
gebruikers bediend door 
nieuwe en 
gemoderniseerde tram- en 
metrolijnen evenals 
voetgangers en fietsers
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