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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

De invloed die het cohesiebeleid tot nu toe heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van de 
vervoersinfrastructuur en op de sociaal-economische ontwikkeling van de landen van de 
Europese Unie kan alleen maar worden omschreven als positief. Europese financiering heeft 
een aanzienlijke invloed op economische groei, investeringsactiviteit en de arbeidsmarkten, 
en tevens op de ontwikkeling van een interne Europese vervoersruimte en het interne en 
externe evenwicht van de economieën van de lidstaten. De uitvoering van het cohesiebeleid 
draagt niet alleen bij tot het dichten van de kloof tussen de afzonderlijke lidstaten, maar ook 
tot het beperken van de verschillen in ontwikkeling tussen regio's.

Uit onderzoek blijkt duidelijk dat de snellere groei van het bbp en de convergentie van de 
economieën van de lidstaten met name te danken zijn aan de structuur- en 
investeringsfondsen. Europese financiering zorgt ook voor een merkbare groei van de 
werkgelegenheid in de minst ontwikkelde regio's en een daling van de werkloosheid op 
nationaal niveau. 

Het cohesiebeleid is doeltreffend als ondersteuning voor het scheppen van nieuwe banen en 
financiert programma's om de vaardigheden van werknemers te verbeteren, hetgeen de 
aanpassing aan wijzigende arbeidsomstandigheden op de arbeidsmarkt gemakkelijker maakt. 
Nog steeds behoren het cohesiebeleid en de bijbehorende instrumenten in vele EU-lidstaten 
tot de belangrijkste factoren om ontwikkeling tot stand te brengen, en van alle 
financieringsinstrumenten blijkt het Cohesiefonds het meest geschikt om de doelstellingen 
van convergentie te bereiken, door de verwezenlijking van strategische projecten op het 
gebied van milieubescherming en het TEN-T-netwerk.

Op 29 mei 2018 heeft de Commissie een voorstel gepubliceerd voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds Plus 
(ESF+), het Cohesiefonds (CF) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV) en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie 
(AMIF), het Fonds voor interne veiligheid (ISF) en het Instrument voor grensbeheer en visa 
(BMVI), hierna "kaderverordening" genoemd. Deze handeling heeft in de eerste plaats tot 
doel om voor de periode 2021-2027 de regels voor het gebruik van fondsen in gedeeld beheer 
te verbeteren en te harmoniseren. 

In het voorstel voor een verordening wordt voorzien in een begroting voor economische, 
sociale en territoriale cohesie van 330,6 miljard EUR. Van dit bedrag is 41,394 miljard EUR 
bestemd voor het Cohesiefonds, waarvan 10 miljard EUR als bijdrage aan de 
financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF). 

Standpunt van de rapporteur voor advies

Gezien het uiterst technische en gedetailleerde karakter van het nieuwe voorstel heeft de 
rapporteur voor advies zich in de eerste plaats geconcentreerd op de aspecten die rechtstreeks 
betrekking hebben op investeringen in vervoer.
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De rapporteur voor advies stemt in met de primaire doelstelling die aan de basis ligt van het 
voorstel voor een kaderverordening, meer bepaald de noodzaak om onnodige administratieve 
lasten aanzienlijk te beperken en tegelijkertijd een hoog niveau van zekerheid omtrent de 
wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven te waarborgen. Volgens de rapporteur voor 
advies moeten de procedures flexibeler worden gemaakt om de regels voor het gebruik van de 
bestaande programma's aan te passen aan veranderende economische behoeften en 
voorwaarden en moeten de programma's beter worden afgestemd op de prioriteiten van de 
EU.

De rapporteur voor advies is van mening dat er nog steeds mogelijkheden zijn om de 
uitvoering te vereenvoudigen en te rationaliseren waarvan de Commissie voorlopig nog geen 
gebruik heeft gemaakt. Zo zijn enkele oplossingen die werden uitgewerkt naar aanleiding van 
de laatste wijziging van Verordening nr. 1303/2013 (de zogenaamde "omnibus") niet door de 
Commissie meegenomen in het huidige voorstel. Bovendien zijn niet alle door de Commissie 
voorgestelde oplossingen geschikt om bij te dragen aan bovengenoemde doelstelling.

Van de middelen die uit het Cohesiefonds worden overgedragen naar de CEF wordt 30 % op 
basis van concurrentie onmiddellijk beschikbaar gemaakt voor alle cohesielanden, en 70 % is 
bestemd om te worden verdeeld over de nationale totaalbedragen, terwijl in de periode 2014-
2020 alle uit het CF afkomstige middelen bestemd waren voor de nationale totaalbedragen, 
met een termijn van drie jaar voor gebruik binnen dit totaalbedrag, en pas daarna toegankelijk 
werden gemaakt volgens de regels van de concurrentie.

De rapporteur voor advies is geen voorstander van het voorstel om 30 % van de middelen die 
naar de CEF zijn overgedragen uit de toewijzing voor het Cohesiefonds onmiddellijk 
toegankelijk te maken voor alle lidstaten die in aanmerking komen voor steun uit het CF. Hij 
is ervan overtuigd dat het volledige bedrag van de overdracht uit het Cohesiefonds naar de 
CEF, ter waarde van 10 miljard EUR, moet worden verdeeld over de nationale totaalbedragen 
in verhouding tot de bijdrage van de afzonderlijke lidstaten, eventueel om te gebruiken binnen 
een bepaalde termijn. Deze oplossing is werkbaar in de huidige financiële context en er is 
geen inhoudelijke of praktische reden om de nationale totaalbedragen te beperken tot 70 %.

De Commissie stelt tevens voor het medefinancieringspercentage te verlagen tot 70 % 
(momenteel is dit 85 %) voor minder ontwikkelde regio's, waardoor het noodzakelijk wordt 
een aanzienlijk hoger bedrag aan nationale middelen dan vandaag in te zetten voor de 
verwezenlijking van programma's die worden uitgevoerd met middelen die zijn overgedragen 
uit het Cohesiefonds. 

Dit betekent dat er voor veel investeringen in vervoersinfrastructuur die worden verwezenlijkt 
met middelen die zijn overgeheveld uit het Cohesiefonds een grotere bijdrage uit de nationale 
begrotingen zal moeten komen. Door deze maatregel wordt het dus onmogelijk veel 
investeringen tegelijkertijd uit te voeren, en dit heeft vooral negatieve gevolgen voor 
investeringen in de vervoerssector, die uiterst kapitaalintensief zijn en waarvan de 
meerderheid niet zou hebben plaatsgevonden zonder de tot nog toe toegepaste 
medefinanciering. De voorgestelde vermindering van het medefinancieringspercentage uit het 
CF en de stijging van het nationale medefinancieringspercentage draagt niet alleen niets bij 
aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de lidstaten, maar blokkeert ook de uitvoering van 
tal van infrastructuurprojecten.  

De Commissie stelt voor om de huidige n+3-regel te vervangen door de n+2-regel. De n+3-
regel is bijzonder gunstig voor complexe, grootschalige, meerjarige investeringsprojecten die 
gepaard gaan met hoge uitgaven, en de regel biedt het noodzakelijke tijdsbestek voor alle 
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fasen van de levenscyclus van de projecten. Vervoersprojecten behoren met name tot dit soort 
projecten. De n+2-regel vormt geen garantie voor een versnelling van het investeringsproces 
en zorgt alleen voor een aanscherping van de sancties voor lidstaten die geen middelen 
certificeren aan het passende tempo. Als gevolg hiervan zou het onmogelijk kunnen blijken 
om het tempo voor de uitvoering van programma's als bepaald door de n+2-regel aan te 
houden. De lidstaten zullen hierdoor een significant deel van hun toewijzing verliezen.

De rapporteur voor advies toont zich ook bezorgd over de geplande verlaging van de 
middelen voor het Cohesiefonds, alsook over het voorstel om niet langer een aandeel van dit 
fonds van een derde te waarborgen in de totale toewijzing. Voor 2021-2027 werd een 
toewijzing aan het Cohesiefonds ter waarde van 41,4 miljard EUR voorgesteld, tegenover 
75,8 miljard EUR in de huidige periode, hetgeen neerkomt op een feitelijke daling met 45 %. 
Tegelijkertijd is het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking in de landen die 
middelen ontvangen uit het Cohesiefonds niet gestegen met een vergelijkbaar percentage. 
Door een zodanig grote verlaging van middelen voor het Cohesiefonds wordt het moeilijk te 
beantwoorden aan de aanzienlijke investeringsbehoeften in verband met elementaire 
vervoersinfrastructuur in de cohesielanden.

De rapporteur voor advies heeft daarnaast ook bedenkingen bij de in de bijlage bij de 
verordening voorgestelde lijst van randvoorwaarden, met name met betrekking tot de 
vervoerssector. De noodzaak om in het document met betrekking tot uitgebreide 
vervoersplanning rekening te houden met informatie over de begrotingsmiddelen die nodig 
zijn om de exploitatie- en onderhoudskosten van de bestaande en geplande infrastructuur te 
dekken, doet vragen rijzen. 

De rapporteur voor advies uit ook twijfels bij de koppeling die wordt gemaakt tussen het 
uitgeven van EU-middelen en de zogenaamde rechtsstaat. De verwachte resultaten op dit vlak 
kunnen enkel worden bereikt aan de hand van objectieve, niet-gepolitiseerde en niet-
discriminerende criteria. Tegelijkertijd wijst de rapporteur voor advies erop dat het door de 
Commissie ingediende voorstel voor een verordening met betrekking tot de bescherming van 
de Uniebegroting in geval van algemene tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in 
de lidstaten niet beantwoordt aan bovenstaande criteria. 

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De financiering voor het 
cohesiebeleid in de periode 2021-2027 
moet worden verhoogd overeenkomstig de 
door het Europees Parlement 
aangenomen resolutie of minstens worden 
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gehandhaafd op het niveau van het 
huidige MFK.

Amendement 2Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De horizontale regels die het 
Europees Parlement en de Raad op basis 
van artikel 322 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie hebben aangenomen, gelden ook voor 
deze verordening. Deze regels zijn 
vastgelegd in het Financieel Reglement en 
betreffen met name de procedure voor de 
vaststelling en uitvoering van de begroting 
door middel van subsidies, opdrachten, 
prijzen en uitvoering en voorzien in 
controles op de verantwoordelijkheid van 
de financiële spelers. De op basis van 
artikel 322 VWEU aangenomen regels 
betreffen ook de bescherming van de 
Uniebegroting in geval van algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat omdat de eerbiediging van de 
rechtsstaat van essentieel belang is voor 
een solide financieel beheer en een 
doeltreffende EU-financiering.

(6) De horizontale regels die het 
Europees Parlement en de Raad op basis 
van artikel 322 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie hebben aangenomen, gelden ook voor 
deze verordening. Deze regels zijn 
vastgelegd in het Financieel Reglement en 
betreffen met name de procedure voor de 
vaststelling en uitvoering van de begroting 
door middel van subsidies, opdrachten, 
prijzen en uitvoering en voorzien in 
controles op de verantwoordelijkheid van 
de financiële spelers. De op basis van 
artikel 322 VWEU aangenomen regels 
betreffen ook maatregelen waarbij de
doeltreffendheid van Fondsen wordt 
gekoppeld aan gezond economisch 
bestuur en bescherming van de 
Uniebegroting, in geval van algemene 
tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsstaat in de lidstaten, omdat de 
eerbiediging van gezond economisch 
bestuur en de rechtsstaat van essentieel 
belang is voor een solide en doeltreffend 
financieel beheer van de EU-financiering.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in overeenstemming met de toezeggingen 
van de Unie om de Overeenkomst van 
Parijs en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 

(9) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in overeenstemming met de toezeggingen 
van de Unie om de Overeenkomst van 
Parijs en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
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Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, 
zullen de Fondsen fonds bijdragen aan de 
integratie van klimaatactie en aan de 
verwezenlijking van een algemene 
doelstelling van 25 % van de EU-begroting 
in het kader van de klimaatdoelstellingen.

Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, 
zullen de Fondsen bijdragen aan de 
integratie van eerlijke energietransitie en 
klimaatactie met het oog op de 
verwezenlijking van een algemene 
doelstelling van ten minste 25 % van de 
EU-begroting in het kader van 
klimaatverandering, gedurende de MFK-
periode 2021-2027, en van 30 % zodra dit 
mogelijk is en uiterlijk in 2027, onder 
andere door de herstructurering van 
regio's waar steenkool wordt gewonnen 
en door het fonds voor een rechtvaardige 
energietransitie.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De financiering voor het 
cohesiebeleid in de periode 2021-2027 
moet worden gehandhaafd op ten minste 
het niveau van de begroting in de periode 
2014-2020, zodat de basisdoelstellingen 
van het beleid kunnen worden uitgevoerd 
en er grote investeringsprojecten kunnen 
plaatsvinden, terwijl de verschillen in 
ontwikkelingsniveau tussen de regio's 
worden weggewerkt.

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een slimmer Europa door de 
bevordering van een innovatieve en slimme 
economische transformatie;

a) een concurrerend, slimmer en 
duurzaam Europa door de versterking van 
de economische, sociale en territoriale 
cohesie, door het terugdringen van 
nationale en regionale sociaal-
economische asymmetrieën en door de 
bevordering van een innovatieve en slimme 
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economische transformatie;

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een groener, koolstofarm Europa 
door de bevordering van een schone en 
eerlijke energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
risicopreventie en risicobeheer;

b) een groener, koolstofarm Europa 
door de bevordering van een schone en 
eerlijke energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, 
aanpassing aan structurele veranderingen 
en aan de klimaatverandering, 
risicopreventie en risicobeheer;

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een meer verbonden Europa door 
de versterking van de mobiliteit en 
regionale ICT-connectiviteit;

c) een meer en beter verbonden 
Europa door de versterking van duurzaam 
vervoer, veilige en slimme mobiliteit, 
intermodaal vervoer, interoperabiliteit –
met name in de vervoerssector – en 
regionale ICT-connectiviteit, onder meer 
door het isolement van de ultraperifere 
gebieden te doorbreken door te investeren 
in de toegankelijkheid van deze gebieden 
en in te zetten op groene mobiliteit;

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een Europa met een sterkere 
cohesie door ondersteuning van de 
integratie van mensen met een handicap.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de 
samenwerking met ultraperifere gebieden 
in het kader van de doelstelling Europese 
territoriale samenwerking (Interreg) 
uitvoeren onder direct beheer.

3. De Commissie kan de 
samenwerking met ultraperifere gebieden 
in het kader van de doelstelling Europese 
territoriale samenwerking (Interreg) 
uitvoeren onder indirect beheer, na 
voorafgaande instemming van de 
betrokken partijen.

Motivering

Verduidelijking van de tekst in overeenstemming met artikel 60 van het voorstel voor een 
verordening COM(2018) 374 betreffende de doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" (Interreg). 

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten minste een keer per jaar 
raadpleegt de Commissie de organisaties 
die de partners op het niveau van de Unie 
vertegenwoordigen, over de uitvoering van 
programma's.

4. Ten minste een keer per jaar 
raadpleegt de Commissie de organisaties 
die de partners op het niveau van de Unie 
vertegenwoordigen, over de uitvoering van 
programma's, en brengt zij over de 
resultaten daarvan verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat dient de 
partnerschapsovereenkomst in bij de 

2. De lidstaat dient de 
partnerschapsovereenkomst in bij de 
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Commissie vóór of tegelijkertijd met de 
indiening van het eerste programma.

Commissie vóór of tegelijkertijd met de 
indiening van het eerste programma en 
uiterlijk op 31 december 2021.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de geselecteerde 
beleidsdoelstellingen waarbij wordt 
aangegeven met welke Fondsen en 
programma's zij zullen worden nagestreefd 
en een motivering daarvan, en in 
voorkomend geval, een motivering voor 
het gebruik van het uitvoeringsmodel van 
InvestEU, waarbij rekening wordt 
gehouden met de relevante landspecifieke 
aanbevelingen;

a) de geselecteerde 
beleidsdoelstellingen waarbij wordt 
aangegeven met welke Fondsen en 
programma's zij zullen worden nagestreefd 
en een motivering daarvan, en in 
voorkomend geval, een motivering voor 
het gebruik van het uitvoeringsmodel van 
InvestEU, waarbij onder andere rekening 
wordt gehouden met de relevante 
landspecifieke aanbevelingen;

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt de 
partnerovereenkomst en haar 
overeenstemming met de onderhavige 
verordening en de fondsspecifieke 
voorschriften. Bij haar beoordeling houdt 
de Commissie met name rekening met de 
relevante landspecifieke aanbevelingen.

1. De Commissie beoordeelt de 
partnerovereenkomst en haar 
overeenstemming met de onderhavige 
verordening en de fondsspecifieke 
voorschriften. Bij haar beoordeling houdt 
de Commissie rekening met de bepalingen 
van de artikelen 4 en 8 en, in voorkomend 
geval, met de relevante landspecifieke 
aanbevelingen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. De Commissie kan binnen drie
maanden na de datum waarop de 
partnerschapovereenkomst door de lidstaat 
is ingediend haar opmerkingen doen 
toekomen.

2. De Commissie kan binnen twee
maanden na de datum waarop de 
partnerschapovereenkomst door de lidstaat 
is ingediend haar opmerkingen doen 
toekomen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat evalueert de 
partnerschapsovereenkomst en houdt 
rekening met de opmerkingen van de 
Commissie.

3. De lidstaat evalueert de 
partnerschapsovereenkomst binnen een 
maand en houdt rekening met de 
opmerkingen die hij van de Commissie
heeft ontvangen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk vier maanden na indiening 
van de partnerschapsovereenkomst door de 
desbetreffende lidstaat stelt de Commissie 
door middel van een uitvoeringshandeling 
een besluit vast tot goedkeuring van de 
partnerschapovereenkomst. De 
partnerschapovereenkomst wordt niet 
gewijzigd.

4. Uiterlijk vier maanden na de eerste 
indiening van de 
partnerschapsovereenkomst door de 
desbetreffende lidstaat stelt de Commissie 
door middel van een uitvoeringshandeling 
een besluit vast tot goedkeuring van de 
partnerschapovereenkomst. De 
partnerschapovereenkomst wordt niet 
gewijzigd.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in lid 1 bedoelde bedragen 
worden in het kader van het betreffende 
InvestEU-venster gebruikt voor projecten 
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die door de respectieve lidstaat worden 
uitgevoerd.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De omvang en het niveau van de 
schorsing van vastleggingen die wordt 
opgelegd, is evenredig, respecteert de 
gelijke behandeling van de lidstaten en 
houdt rekening met de sociaaleconomische 
omstandigheden van de betrokken lidstaat, 
in het bijzonder het werkloosheidspeil, het 
armoedepeil of het niveau van sociale 
uitsluiting van de lidstaat in kwestie ten 
opzichte van het gemiddelde van de Unie 
en het effect van de schorsing op de 
economie van de betrokken lidstaat. De 
impact van schorsingen op programma's 
die van essentieel belang zijn voor de 
aanpak van negatieve economische of 
sociale omstandigheden, zijn een 
specifieke factor waarmee rekening moet 
worden gehouden.

9. De omvang en het niveau van de 
schorsing van vastleggingen die wordt 
opgelegd, is evenredig, respecteert de 
gelijke behandeling van de lidstaten en 
houdt rekening met de sociaaleconomische 
omstandigheden van de betrokken lidstaat, 
in het bijzonder het werkloosheidspeil, het 
armoedepeil of het niveau van sociale 
uitsluiting van de lidstaat in kwestie ten 
opzichte van het gemiddelde van de Unie 
en het effect van de schorsing op de 
economie van de betrokken lidstaat. De 
impact van schorsingen op programma's 
die van essentieel belang zijn voor de 
aanpak van negatieve structurele, 
economische of sociale omstandigheden, 
zoals in het geval van de ultraperifere 
gebieden, zijn een specifieke factor 
waarmee rekening moet worden gehouden.

Motivering

In artikel 349 VWEU wordt de ultraperifere gebieden een specifieke status toegeschreven 
gezien hun structurele sociale en economische situatie, die leidt tot grotere beperkingen en 
hogere kosten voor de ontwikkeling van deze gebieden. De koppeling van het cohesiebeleid 
aan het Europees semester mag niet leiden tot de schorsing van vastleggingen of betalingen 
in de regio's wanneer sprake is van niet-naleving van een verplichting door de lidstaat en niet 
door de regio's.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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i) de gerelateerde soorten acties, met 
inbegrip van een lijst met geplande 
concrete acties die van strategisch belang 
zijn, en hun bijdrage aan die specifieke 
doelstellingen en aan macroregionale 
strategieën en zeebekkenstrategieën, indien 
van toepassing

i) de gerelateerde soorten acties, met 
inbegrip van een lijst met geplande 
concrete acties die van strategisch belang 
zijn, en hun bijdrage aan die specifieke 
doelstellingen en aan macroregionale 
strategieën en zeebekkenstrategieën, indien 
van toepassing, en een tijdschema;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt het 
programma en de mate waarin het deze 
verordening en de fondsspecifieke 
verordeningen nakomt, net als de 
verenigbaarheid ervan met de 
partnerschapsovereenkomst. Bij haar 
beoordeling houdt de Commissie met
name rekening met de relevante 
landspecifieke aanbevelingen.

1. De Commissie beoordeelt het 
programma en de mate waarin het deze 
verordening en de fondsspecifieke 
verordeningen nakomt, net als de 
verenigbaarheid ervan met de 
partnerschapsovereenkomst. Bij haar 
beoordeling houdt de Commissie rekening 
met de bepalingen van de artikelen 4 en 8 
en, in voorkomend geval, met de relevante 
landspecifieke aanbevelingen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan binnen drie
maanden na de datum waarop het 
programma door de lidstaat is ingediend, 
opmerkingen formuleren.

2. De Commissie kan binnen twee
maanden na de datum waarop het 
programma door de lidstaat is ingediend, 
opmerkingen formuleren.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat evalueert het 
programma en houdt rekening met de 

3. De lidstaat evalueert het 
programma en houdt rekening met de 
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opmerkingen van de Commissie. opmerkingen die hij van de Commissie
heeft ontvangen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt uiterlijk zes
maanden na indiening van het programma 
door de lidstaat door middel van een 
uitvoeringshandeling een besluit tot 
goedkeuring van het programma vast.

4. De Commissie stelt uiterlijk vier
maanden na de eerste indiening van het 
programma door de lidstaat door middel 
van een uitvoeringshandeling een besluit 
tot goedkeuring van het programma vast.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de 
wijziging en de mate waarin het deze 
verordening en de fondsspecifieke 
verordeningen nakomt, met inbegrip van 
verplichtingen op nationaal niveau, en kan 
binnen drie maanden na de datum waarop 
het gewijzigde programma door de lidstaat 
is ingediend, opmerkingen formuleren.

2. De Commissie beoordeelt de 
wijziging en de mate waarin het deze 
verordening en de fondsspecifieke 
verordeningen nakomt, met inbegrip van 
verplichtingen op nationaal niveau, en kan 
binnen twee maanden na de datum waarop 
het gewijzigde programma door de lidstaat 
is ingediend, opmerkingen formuleren.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat evalueert het gewijzigde 
programma en houdt rekening met de 
opmerkingen van de Commissie.

3. De lidstaat evalueert het gewijzigde 
programma binnen een maand en houdt 
rekening met de opmerkingen die hij van 
de Commissie heeft ontvangen.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie keurt uiterlijk zes
maanden na de indiening ervan door de 
lidstaat, de wijziging van een programma 
goed.

4. De Commissie keurt uiterlijk vier
maanden na de eerste indiening ervan door 
de lidstaat, de wijziging van een 
programma goed.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Voor de ultraperifere gebieden kan 
de lidstaat tijdens de 
programmeringsperiode een bedrag van 
maximaal 10 % van de initiële toewijzing 
van een prioriteit en niet meer dan 5 % 
van de programmabegroting overdragen 
naar een andere prioriteit van hetzelfde 
fonds van hetzelfde programma.

Motivering

In artikel 349 VWEU wordt de ultraperifere gebieden een specifieke status toegeschreven 
gezien hun structurele sociale en economische situatie, die leidt tot grotere beperkingen en 
hogere kosten voor de ontwikkeling van deze gebieden. In dit verband is er voor de 
ultraperifere gebieden meer flexibiliteit nodig bij de overdracht van middelen van de ene naar 
de andere prioriteit binnen hetzelfde programma, om het hoofd te bieden aan structurele en 
onvoorziene beperkingen, met name door klimaatverandering veroorzaakte rampen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de EFRO-steun in het kader 
van de doelstelling "investeren in 

a) voor de EFRO-steun in het kader 
van de doelstelling "investeren in 



PE627.581v02-00 16/44 AD\1169258NL.docx

NL

werkgelegenheid en groei" en voor de 
Cohesiefonds-steun: 2.5 %;

werkgelegenheid en groei" en voor de 
Cohesiefonds-steun: 2,5 %; voor de 
ultraperifere gebieden: 4 %;

Motivering

In artikel 349 VWEU wordt de ultraperifere gebieden een specifieke status toegeschreven 
gezien hun structurele sociale en economische situatie, die leidt tot grotere beperkingen en 
hogere kosten voor de ontwikkeling van deze gebieden. Deze hogere kosten hebben eveneens 
gevolgen voor het beheer, de controle en de monitoring van de programma's.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de ESF+-steun: 4 % en voor 
programma's in het kader van artikel 4, lid 
1, onder c), vii), van de ESF+-verordening: 
5 %;

b) voor de ESF+-steun: 4 %, voor de 
ultraperifere gebieden: 5 % en voor 
programma's in het kader van artikel 4, 
lid 1, onder c), vii), van de ESF+-
verordening: 5 %;

Motivering

In artikel 349 VWEU wordt de ultraperifere gebieden een specifieke status toegeschreven 
gezien hun structurele sociale en economische situatie, die leidt tot grotere beperkingen en 
hogere kosten voor de ontwikkeling van deze gebieden. Deze hogere kosten hebben eveneens 
gevolgen voor het beheer, de controle en de monitoring van de programma's.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor de EFMZV-steun: 6 %; c) voor de EFMZV-steun: 6 %; en 
voor de ultraperifere gebieden: 7 %;

Motivering

In artikel 349 VWEU wordt de ultraperifere gebieden een specifieke status toegeschreven 
gezien hun structurele sociale en economische situatie, die leidt tot grotere beperkingen en 
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hogere kosten voor de ontwikkeling van deze gebieden. Deze hogere kosten hebben eveneens 
gevolgen voor het beheer, de controle en de monitoring van de programma's.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beheersautoriteit dient uiterlijk op 31 
januari, 31 maart, 31 mei, 31 juli, 30 
september en 30 november de cumulatieve 
gegevens voor elk programma in bij de 
Commissie overeenkomstig het in bijlage
VII opgenomen model.

De beheersautoriteit dient uiterlijk op 
31 mei en 30 november de cumulatieve 
gegevens voor elk programma in bij de 
Commissie overeenkomstig het in 
bijlage VII opgenomen model.

Motivering

Het beheer van de programma's is behoorlijk ingewikkeld; door enkele data te schrappen 
wordt de uitvoering van de programma's vergemakkelijkt.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gegevens worden uiterlijk op 31 
januari 2022 voor het eerst ingediend en 
uiterlijk op 31 januari 2030 voor het laatst.

De gegevens worden uiterlijk op 31 mei
2022 voor het eerst ingediend en uiterlijk 
op 31 januari 2030 voor het laatst.

Motivering

Het beheer van de programma's is behoorlijk ingewikkeld; door enkele data te schrappen 
wordt de uitvoering van de programma's vergemakkelijkt.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit zorgt binnen 
zes maanden na de goedkeuring van het 
programma voor een website met 
informatie over de programma's waarvoor 
zij verantwoordelijk is, met inbegrip van 
informatie over de doelstellingen, 
activiteiten, beschikbare 
financieringsmogelijkheden en 
verwezenlijkingen van het programma.

1. De beheersautoriteit zorgt binnen 
zes maanden na de goedkeuring van het 
programma voor een website met 
informatie over de programma's waarvoor 
zij verantwoordelijk is, met inbegrip van 
informatie over de doelstellingen, de 
activiteiten, het tijdschema voor de oproep 
tot het indienen van voorstellen, de 
beschikbare financieringsmogelijkheden en
de verwezenlijkingen van het programma.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Concrete acties die fysiek voltooid 
zijn of volledig ten uitvoer zijn gelegd 
voordat de financieringsaanvraag in het 
kader van het programma bij de 
beheersautoriteit is ingediend, worden niet 
voor steun uit de Fondsen geselecteerd, 
ongeacht of alle betrokken betalingen zijn 
verricht.

6. Concrete acties die fysiek voltooid 
zijn of volledig ten uitvoer zijn gelegd 
voordat de financieringsaanvraag in het 
kader van het programma bij de 
beheersautoriteit is ingediend, worden niet 
voor steun uit de Fondsen geselecteerd, 
ongeacht of alle betrokken betalingen zijn 
verricht. Dit lid is niet van toepassing op 
steun uit hoofde van artikel 21 van 
Verordening (EU) nr. XXX (inzake het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en 
visserij) in het kader van compensatie van 
in de ultraperifere gebieden gemaakte 
extra kosten in verband met visserij- en 
aquacultuurproducten, noch op acties met 
betrekking tot de specifieke extra 
toewijzing voor de ultraperifere gebieden 
in Verordening (EU) XXXX (inzake 
EFRO en het Cohesiefonds).

Motivering

Ter verduidelijking dat dit lid niet van toepassing is op het EFMZV overeenkomstig artikel 21 
van het Commissievoorstel, noch op het EFRO of het Cohesiefonds, met inbegrip van de 
specifieke extra toewijzing voor de ultraperifere gebieden.
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ondernemingen uit derde landen mogen 
slechts aan aanbestedingen voor door de 
EU gefinancierde projecten deelnemen 
wanneer ook ondernemingen uit de EU 
aan openbare aanbestedingen in de 
landen van herkomst van deze 
ondernemingen kunnen deelnemen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 61 bis

Staatssteun

Acties die worden gefinancierd in het 
kader van de onder deze verordening 
vallende programma's, worden geacht in 
overeenstemming te zijn met de EU-
staatssteunregels.

Motivering

Deze automatische verenigbaarheid draagt bij aan een doeltreffender beheer van de 
programma's.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De Commissie keurt een 
uitvoeringshandeling goed om het model 
op te stellen dat moet worden gebruikt voor 
de rapportering van onregelmatigheden in 

11. De Commissie keurt een 
uitvoeringshandeling goed om het model 
op te stellen dat moet worden gebruikt voor 
de rapportering van onregelmatigheden in 
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overeenstemming met de in artikel 109, lid
2, bedoelde raadplegingsprocedure om 
eenvormige voorwaarden te garanderen 
voor de uitvoering van dit artikel.

overeenstemming met de in artikel 109, 
lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure om 
eenvormige voorwaarden en regels te 
garanderen voor de uitvoering van dit 
artikel.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De procedures verlopen in alle stadia via 
elektronische diensten en zijn volledig 
transparant.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1,0 %;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 2 %;
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 2,5 %;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2,5 %;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) 2026: 0,5 %. f) 2026: 2,5 %.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 2 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) 2027-2029: 3 %.

Motivering

In artikel 349 VWEU wordt de ultraperifere gebieden een specifieke status toegeschreven 
gezien hun structurele sociale en economische situatie, die leidt tot grotere beperkingen en 
hogere kosten voor de ontwikkeling van deze gebieden. Voor de uitvoering van de 
programma's is het cruciaal de huidige prefinancieringspercentages zoals vastgelegd in 
artikel 134 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 te handhaven.
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen voor economische, sociale en 
territoriale samenhang die voor de periode 
2021-2027 voor vastlegging in de 
begroting beschikbaar zijn, bedragen 
330 624 388 630 EUR in prijzen van 2018.

De middelen voor economische, sociale en 
territoriale samenhang die voor de periode 
2021-2027 voor vastlegging in de 
begroting beschikbaar zijn, bedragen 
372 197 000 000 EUR in prijzen van 2018.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De middelen voor de doelstelling 
"investeren in werkgelegenheid en groei" 
bedragen 97,5 % van de totale middelen
(d.w.z. in totaal 322 194 388 630 EUR) en 
worden als volgt verdeeld:

1. De middelen voor de doelstelling 
"investeren in werkgelegenheid en groei" 
bedragen 97,5 % van de totale middelen en 
worden als volgt verdeeld:

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 61,6 % (d.w.z. in totaal 
198 621 593 157 EUR) voor de minder 
ontwikkelde regio's;

a) 61,6 % voor de minder ontwikkelde 
regio's;

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 14,3 % (d.w.z. in totaal 
45 934 516 595 EUR) voor de 

b) 14,3 % voor de overgangsregio's;
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overgangsregio's;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 10,8 % (d.w.z. in totaal 
34 842 689 000 EUR) voor de meer 
ontwikkelde regio's;

c) 10,8 % voor de meer ontwikkelde 
regio's;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 12,8 % (d.w.z. in totaal 
41 348 556 877 EUR) voor de door het 
Cohesiefonds ondersteunde lidstaten;

d) 12,8 % voor de door het 
Cohesiefonds ondersteunde lidstaten;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de in lid 1, onder e), 
bedoelde aanvullende financiering voor de 
ultraperifere gebieden dat wordt 
toegewezen aan het ESF+ bedraagt
376 928 934 EUR.

Het bedrag van de in lid 1, onder e), 
bedoelde aanvullende financiering voor de 
ultraperifere gebieden wordt verhoogd met
376 928 934 EUR uit het ESF+.

Motivering

Verduidelijking in overeenstemming met artikel 5, lid 2 van het voorstel voor een verordening 
betreffende het Europees Sociaal Fonds Plus.

Amendement 53
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Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt uiterlijk twee jaar vóór 
een CEF-oproep het Parlement en de 
lidstaten in kennis van het bedrag en de 
criteria.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 % van de naar de CEF overgedragen 
middelen worden onmiddellijk na de 
overdracht beschikbaar gemaakt voor alle 
lidstaten die voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komen, voor 
de financiering van 
vervoersinfrastructuurprojecten 
overeenkomstig Verordening (EU) [de 
nieuwe CEF-verordening].

Schrappen

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 4 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op de in de eerste alinea bedoelde 
specifieke oproepen zijn de regels van 
toepassing die in het kader van 
Verordening (EU) [de nieuwe CEF-
verordening] gelden voor de 
vervoerssector. Tot en met 31 december 
2023 worden bij de selectie van 
financierbare projecten de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds geëerbiedigd voor 70 % van 
de naar de CEF overgedragen middelen.

Op de in de eerste alinea bedoelde 
specifieke oproepen zijn de regels van 
toepassing die in het kader van 
Verordening (EU) [de nieuwe CEF-
verordening] gelden voor de 
vervoerssector. Tot en met 31 december 
2022 worden bij de selectie van 
financierbare projecten de nationale 
toewijzingen in het kader van het 
Cohesiefonds geëerbiedigd.
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 4 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf 1 januari 2024 worden de naar de 
CEF overgedragen middelen die niet voor 
een vervoersinfrastructuurproject zijn 
vastgelegd, beschikbaar gemaakt voor alle 
lidstaten die voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komen, voor 
de financiering van 
vervoersinfrastructuurprojecten 
overeenkomstig Verordening (EU) [de 
nieuwe CEF-verordening].

Vanaf 1 januari 2023 worden de naar de 
CEF overgedragen middelen die niet voor 
een vervoersinfrastructuurproject zijn 
vastgelegd, beschikbaar gemaakt voor alle 
lidstaten die voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komen, voor 
de financiering van 
vervoersinfrastructuurprojecten 
overeenkomstig Verordening (EU) [de 
nieuwe CEF-verordening].

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De middelen voor de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
(Interreg) bedragen 2,5 % van de totale 
middelen die beschikbaar zijn voor 
vastleggingen in de begroting uit de 
fondsen voor de periode 2021-2027 (d.w.z. 
in totaal 8 430 000 000 EUR).

7. De middelen voor de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking" 
(Interreg) bedragen 3 % van de totale 
middelen die beschikbaar zijn voor 
vastleggingen in de begroting uit de 
fondsen voor de periode 2021-2027 (d.w.z. 
in totaal 10 116 000 000 EUR).

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) van niet meer dan 15 % van de 
totale toewijzingen voor minder 
ontwikkelde regio's naar overgangsregio's 
of meer ontwikkelde regio's en van 
overgangsregio's naar meer ontwikkelde 
regio's;

Schrappen
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Motivering

Een herverdeling van de middelen van minder ontwikkelde regio's naar beter ontwikkelde 
regio's strookt niet met de geest van het cohesiebeleid.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 3– alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 70 % voor de minder ontwikkelde 
regio's;

a) 85 % voor de minder ontwikkelde 
regio's;

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 55 % voor de overgangsregio's; b) 60 % voor de overgangsregio's;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 40 % voor de meer ontwikkelde 
regio's.

c) 50 % voor de meer ontwikkelde 
regio's.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage voor het 
Cohesiefonds op het niveau van elke 
prioriteit ligt niet hoger dan 70 %.

Het medefinancieringspercentage voor het 
Cohesiefonds op het niveau van elke 
prioriteit ligt niet hoger dan 85 %.
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage voor 
Interreg-programma's ligt niet hoger dan 
70 %.

Het medefinancieringspercentage voor 
Interreg-programma's ligt niet hoger dan 
85 %.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Tabel 1: Codes voor de dimensie interventiegebied – Beleidsdoelstelling 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Beleidsdoelstelling 2: Een groener, koolstofarm Europa door de bevordering van een schone 
en eerlijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, 
aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer

024
Energie-efficiënte en demonstratieprojecten in kmo's en ondersteunende 
maatregelen

100 % 40 %

025
Op energie-efficiëntie gerichte renovatie van het bestaande 
woningenbestand, demonstratieprojecten en ondersteunende 
maatregelen

100 % 40 %

026
Op energie-efficiëntie gerichte renovatie van openbare infrastructuur, 
demonstratieprojecten en ondersteunende maatregelen

100 % 40 %

027
Ondersteuning voor ondernemingen die diensten verlenen die bijdragen 
aan de koolstofarme economie en de weerbaarheid tegen de 
klimaatverandering

100 % 40 %

028 Hernieuwbare energie: wind 100 % 40 %

029 Hernieuwbare energie: zonne-energie 100 % 40 %

030 Hernieuwbare energie: biomassa 100 % 40 %

031 Hernieuwbare energie: marien 100 % 40 %

032 Andere hernieuwbare energie (waaronder geothermische energie) 100 % 40 %

033
Slimme energiedistributiesystemen op een laag en gemiddeld 
spanningsniveau (met inbegrip van slimme netwerken en ICT-systemen) 
en de daarmee verbonden opslag

100 % 40 %

034 Hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling, stadsverwarming en -koeling 100 % 40 %

035 Maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering en preventie en 100 % 100 
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beheer van aan het klimaat gerelateerde risico's: overstromingen (met 
inbegrip van bewustmaking, civiele bescherming en 
rampenbestrijdingssystemen en -infrastructuren)

%

036

Maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering en preventie en 
beheer van aan het klimaat gerelateerde risico's: branden (met inbegrip 
van bewustmaking, civiele bescherming en rampenbestrijdingssystemen 
en -infrastructuren)

100 %
100 
%

037

Maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering en preventie en 
beheer van aan het klimaat gerelateerde risico's: andere, zoals stormen 
en droogte (met inbegrip van bewustmaking, civiele bescherming en 
rampenbestrijdingssystemen en -infrastructuren)

100 %
100 
%

038

Risicopreventie en -beheer van niet aan het klimaat gerelateerde 
natuurlijke risico's (d.w.z. aardbevingen) en risico's in verband met 
menselijke activiteiten (bv. technologische ongevallen), met inbegrip 
van bewustmaking, civiele bescherming en rampenbestrijdingssystemen 
en -infrastructuren

0 %
100 
%

039
Drinkwatervoorziening (winning, behandeling, opslag en distributie-
infrastructuur, efficiëntiemaatregelen, levering van drinkwater)

0 %
100 
%

040
Waterbeheer en bescherming van waterreserves (met inbegrip van 
stroomgebiedbeheer, specifieke maatregelen voor de aanpassing aan 
klimaatverandering, hergebruik, vermindering van lekken)

40 %
100 
%

041 Opvang en behandeling van afvalwater 0 %
100 
%

042
Beheer van huishoudelijk afval: preventie, minimalisering, sortering en 
recyclingmaatregelen

0 %
100 
%

043
Beheer van huishoudelijk afval: biomechanische behandeling, 
thermische behandeling

0 %
100 
%

044 Beheer van commercieel, industrieel of gevaarlijk afval 0 %
100 
%

045 Bevordering van het gebruik van gerecyclede materialen als grondstof 0 %
100 
%

046 Sanering van bedrijfsterreinen en verontreinigde grond 0 %
100 
%

047
Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's

40 % 40 %

048 Maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit en geluidsreductie 40 %
100 
%

049 Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van Natura 2000-gebieden 40 %
100 
%

050 Bescherming van natuur en biodiversiteit, groene infrastructuur 40 %
100 
%
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Amendement

Beleidsdoelstelling 2: Een groener, koolstofarm Europa door de bevordering van een schone 
en eerlijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, 
aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer

024
Energie-efficiënte en demonstratieprojecten in kmo's en ondersteunende 
maatregelen

100 % 40 %

025
Op energie-efficiëntie gerichte renovatie van het bestaande 
woningenbestand, demonstratieprojecten en ondersteunende 
maatregelen

100 % 40 %

026
Op energie-efficiëntie gerichte renovatie van openbare infrastructuur, 
demonstratieprojecten en ondersteunende maatregelen

100 % 40 %

027
Ondersteuning voor ondernemingen die diensten verlenen die bijdragen 
aan de koolstofarme economie en de weerbaarheid tegen de 
klimaatverandering

100 % 40 %

027 
bis

Ondersteuning voor ondernemingen die structurele veranderingen 
ondergaan, ter bevordering van een koolstofarme economie en 
koolstofarme energieopwekking

100% 40%

028 Hernieuwbare energie: wind 100 % 40 %

029 Hernieuwbare energie: zonne-energie 100 % 40 %

030 Hernieuwbare energie: biomassa 100 % 40 %

031 Hernieuwbare energie: marien 100 % 40 %

032 Andere hernieuwbare energie (waaronder geothermische energie) 100 % 40 %

033
Slimme energiedistributiesystemen op een laag en gemiddeld 
spanningsniveau (met inbegrip van slimme netwerken en ICT-systemen) 
en de daarmee verbonden opslag

100 % 40 %

034 Hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling, stadsverwarming en -koeling 100 % 40 %

035

Maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering en preventie en 
beheer van aan het klimaat gerelateerde risico's: overstromingen (met 
inbegrip van bewustmaking, civiele bescherming en 
rampenbestrijdingssystemen en -infrastructuren)

100 %
100 
%

036

Maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering en preventie en 
beheer van aan het klimaat gerelateerde risico's: branden (met inbegrip 
van bewustmaking, civiele bescherming en rampenbestrijdingssystemen 
en -infrastructuren)

100 %
100 
%

037

Maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering en preventie en 
beheer van aan het klimaat gerelateerde risico's: andere, zoals stormen 
en droogte (met inbegrip van bewustmaking, civiele bescherming en 
rampenbestrijdingssystemen en -infrastructuren)

100 %
100 
%

038 Risicopreventie en -beheer van niet aan het klimaat gerelateerde 
natuurlijke risico's (d.w.z. aardbevingen) en risico's in verband met 

0 % 100 
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menselijke activiteiten (bv. technologische ongevallen), met inbegrip 
van bewustmaking, civiele bescherming en rampenbestrijdingssystemen 
en -infrastructuren

%

039
Drinkwatervoorziening (winning, behandeling, opslag en distributie-
infrastructuur, efficiëntiemaatregelen, levering van drinkwater)

0 %
100 
%

040
Waterbeheer en bescherming van waterreserves (met inbegrip van 
stroomgebiedbeheer, specifieke maatregelen voor de aanpassing aan 
klimaatverandering, hergebruik, vermindering van lekken)

40 %
100 
%

041 Opvang en behandeling van afvalwater 0 %
100 
%

042
Beheer van huishoudelijk afval: preventie, minimalisering, sortering en 
recyclingmaatregelen

0 %
100 
%

043
Beheer van huishoudelijk afval: biomechanische behandeling, 
thermische behandeling

0 %
100 
%

044 Beheer van commercieel, industrieel of gevaarlijk afval 0 %
100 
%

045 Bevordering van het gebruik van gerecyclede materialen als grondstof 0 %
100 
%

046 Sanering van bedrijfsterreinen en verontreinigde grond 0 %
100 
%

046 
bis

Sanering van steenkoolregio's 0 %
100 
%

047
Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's

40 % 40 %

048 Maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit en geluidsreductie 40 %
100 
%

049 Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van Natura 2000-gebieden 40 %
100 
%

050 Bescherming van natuur en biodiversiteit, groene infrastructuur 40 %
100 
%

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Tabel 1: Codes voor de dimensie interventiegebied – Beleidsdoelstelling 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

051 ICT: Breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (backbone-/backhaul- 0 % 0 %
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netwerk)

052

ICT: Breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (toegang/aansluitnet 
waarvan de prestaties overeenkomen met die van een 
glasvezelkabelinstallatie tot aan het distributiepunt voor woongebouwen 
met meerdere woningen)

0 % 0 %

053

ICT: Breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (toegang/aansluitnet 
waarvan de prestaties overeenkomen met die van een 
glasvezelkabelinstallatie tot aan het distributiepunt voor woningen en 
bedrijfspercelen) 

0 % 0 %

054

ICT: Breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (toegang/aansluitnet 
waarvan de prestaties overeenkomen met die van een 
glasvezelkabelinstallatie tot aan het basisstation voor geavanceerde 
draadloze communicatie) 

0 % 0 %

055
ICT: Andere soorten ICT-infrastructuur (waaronder grootschalige 
computervoorzieningen/-apparatuur, datacentra, sensoren en andere 
draadloze apparatuur)

0 % 0 %

056 Nieuw aangelegde snelwegen en wegen – TEN-T-kernnetwerk 0 % 0 %

057 Nieuw aangelegde snelwegen en wegen – uitgebreid TEN-T-netwerk 0 % 0 %

058
Nieuw aangelegde verbindingen tussen secundaire wegen en TEN-T-
wegennet en -knooppunten

0 % 0 %

059 Overige nieuw aangelegde nationale, regionale en lokale toegangswegen 0 % 0 %

060
Heraangelegde of verbeterde snelwegen en wegen – TEN-T-
kernnetwerk

0 % 0 %

061
Heraangelegde of verbeterde snelwegen en wegen – uitgebreid TEN-T-
netwerk

0 % 0 %

062
Overige heraangelegde of verbeterde wegen (snelweg, nationaal, 
regionaal of lokaal)

0 % 0 %

063 Digitalisering van het vervoer: weg 40 % 0 %

064 Nieuw aangelegde spoorwegen – TEN-T-kernnetwerk 100 % 40 %

065 Nieuw aangelegde spoorwegen – uitgebreid TEN-T-netwerk 100 % 40 %

066 Overige nieuw aangelegde spoorwegen 100 % 40 %

067 Heraangelegde of verbeterde spoorwegen – TEN-T-kernnetwerk 0 % 40 %

068 Heraangelegde of verbeterde spoorwegen – uitgebreid TEN-T-netwerk 0 % 40 %

069 Overige heraangelegde of verbeterde spoorwegen 0 % 40 %

070 Digitalisering van het vervoer: spoor 40 % 0 %

071 Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS) 0 % 40 %

072 Rollend spoorwegmaterieel 40 % 40 %

073 Infrastructuur voor schoon stadsvervoer 100 % 40 %
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074 Rollend materieel voor schoon stadsvervoer 100 % 40 %

075 Fietsinfrastructuur 100 %
100 
%

076 Digitalisering van het stadsvervoer 40 % 0 %

077 Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 100 % 40 %

078 Multimodaal vervoer (TEN-T) 40 % 40 %

079 Multimodaal vervoer (niet stedelijk) 40 % 40 %

080 Zeehavens (TEN-T) 40 % 0 %

081 Overige zeehavens 40 % 0 %

082 Binnenwateren en -havens (TEN-T) 40 % 0 %

083 Binnenwateren en -havens (regionaal en lokaal) 40 % 0 %

084 Digitalisering van het vervoer: overige vervoerswijzen 40 % 0 %

Amendement

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

051
ICT: Breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (backbone-/backhaul-
netwerk)

100 % 0 %

052

ICT: Breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (toegang/aansluitnet 
waarvan de prestaties overeenkomen met die van een 
glasvezelkabelinstallatie tot aan het distributiepunt voor woongebouwen 
met meerdere woningen)

100 % 0 %

053

ICT: Breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (toegang/aansluitnet 
waarvan de prestaties overeenkomen met die van een 
glasvezelkabelinstallatie tot aan het distributiepunt voor woningen en 
bedrijfspercelen) 

100 % 0 %

054

ICT: Breedbandnetwerk met zeer hoge capaciteit (toegang/aansluitnet 
waarvan de prestaties overeenkomen met die van een 
glasvezelkabelinstallatie tot aan het basisstation voor geavanceerde 
draadloze communicatie) 

100 % 0 %

055
ICT: Andere soorten ICT-infrastructuur (waaronder grootschalige 
computervoorzieningen/-apparatuur, datacentra, sensoren en andere 
draadloze apparatuur)

100 % 0 %

056 Nieuw aangelegde snelwegen, bruggen en wegen – TEN-T-kernnetwerk 50 % 0 %

057
Nieuw aangelegde snelwegen, bruggen en wegen – uitgebreid TEN-T-
netwerk

50 % 0 %

058
Nieuw aangelegde verbindingen tussen secundaire wegen en TEN-T-
wegennet en -knooppunten

50 % 0 %
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059 Overige nieuw aangelegde nationale, regionale en lokale toegangswegen 0 % 0 %

059 
bis

Controleren en verbeteren van bestaande wegbruggen en -tunnels met 
het oog op de veiligheid

0 % 0 %

060
Heraangelegde of verbeterde snelwegen, bruggen en wegen – TEN-T-
kernnetwerk

0 % 0 %

061
Heraangelegde of verbeterde snelwegen, bruggen en wegen – uitgebreid 
TEN-T-netwerk

0 % 0 %

062
Overige heraangelegde of verbeterde wegen (snelweg, nationaal, 
regionaal of lokaal)

0 % 0 %

063 Digitalisering van het vervoer: weg 100 % 0 %

064 Nieuw aangelegde spoorwegen – TEN-T-kernnetwerk 100 % 40 %

065 Nieuw aangelegde spoorwegen – uitgebreid TEN-T-netwerk 100 % 40 %

066 Overige nieuw aangelegde spoorwegen 100 % 40 %

067 Heraangelegde of verbeterde spoorwegen – TEN-T-kernnetwerk 100 % 40 %

068 Heraangelegde of verbeterde spoorwegen – uitgebreid TEN-T-netwerk 100 % 40 %

068 
bis

Herstel van regionale grensoverschrijdende spoorwegverbindingen die 
zijn afgeschaft of afgebroken (missing links)

0 % 0 %

069 Overige heraangelegde of verbeterde spoorwegen 100 % 40 %

069 
bis

Heraangelegde of verbeterde luchthavens

069 
ter

Controleren en verbeteren van bestaande spoorwegbruggen en -
tunnels met het oog op de veiligheid 

0 % 0 %

070 Digitalisering van het vervoer: spoor 100 % 0 %

071 Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS) 100 % 40 %

071 
bis

Riviereninformatiesysteem (RIS)

072 Rollend spoorwegmaterieel 40 % 40 %

073 Infrastructuur voor schoon stadsvervoer 100 % 40 %

074 Rollend materieel voor schoon stadsvervoer 100 % 40 %

075 Infrastructuur voor fietsers en voetgangers 100 %
100 
%

076 Digitalisering van het stadsvervoer 100 %
100
%

077 Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 100 %
100 
%

078 Multimodaal vervoer (TEN-T) 100 %
100 
%

079 Multimodaal vervoer (niet stedelijk) 100 % 100 
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%

079 
bis

Gedeelde-mobiliteitssytemen in connectie met het openbaar vervoer in 
plattelandsgebieden (SMARTA's)

0 % 0 %

080 Zeehavens (TEN-T) 40 % 0 %

081 Overige zeehavens 40 % 0 %

081 
bis

Grensoverschrijdende korte vaart over de maritieme snelwegen 0 % 0 %

082 Binnenwateren en -havens (TEN-T) 40 % 0 %

083 Binnenwateren en -havens (regionaal en lokaal) 40 % 0 %

084 Digitalisering van het vervoer: overige vervoerswijzen 100 %
100 
%

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV - Tabel – punt 2 - regel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

2. Een groener, 
koolstofarm Europa 
door de bevordering 
van een schone en 
eerlijke 
energietransitie, 
groene en blauwe 
investeringen, de 
circulaire economie, 
aanpassing aan de 
klimaatverandering, 
risicopreventie en 
risicobeheer

EFRO en 
Cohesiefonds: 2.4. 
Bevordering van de 
aanpassing aan de 
klimaatverandering, 
risicopreventie en 
herstelvermogen voor 
rampen

Effectief 
risicobeheerskader 
voor rampen.

Er is voorzien in een 
nationaal of regionaal 
risicobeheersplan voor 
rampen, in 
overeenstemming met 
de bestaande 
klimaataanpassingsstr
ategieën. Dit plan 
omvat:

1. Een 
beschrijving van de 
belangrijkste risico's, 
beoordeeld in 
overeenstemming met 
de bepalingen van 
artikel 6, onder a), van 
Besluit 
nr. 1313/2013/EU, 
rekening houdend met 
de huidige dreigingen 
en de dreigingen op 
lange termijn (25-35 
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jaar). Voor de 
beoordeling van de 
klimaatrisico's zal 
worden gekeken naar 
prognoses en 
scenario's inzake 
klimaatverandering.

2. Beschrijving 
van de maatregelen 
inzake 
rampenpreventie, -
paraatheid en -respons 
met betrekking tot de 
voornaamste risico's. 
Er wordt prioriteit 
gegeven aan de 
maatregelen in 
verhouding tot de 
risico's en hun 
economische 
gevolgen, 
capaciteitstekorten1, 
doeltreffendheid en 
doelmatigheid, 
rekening houdend met 
mogelijke 
alternatieven.

3. Informatie 
over de budgettaire en 
financiële middelen en 
mechanismen die 
voorhanden zijn om de 
exploitatie- en 
onderhoudskosten in 
verband met preventie, 
paraatheid en respons 
te dekken.

__________________

1 Zoals beoordeeld in het kader van de beoordeling van het risicobeheersvermogen als 
vereist uit hoofde van artikel 6, onder c), van Besluit nr. 1313/2013.

Amendement

2. Een groener, 
koolstofarm Europa 
door de bevordering 
van een schone en 

EFRO en 
Cohesiefonds: 2.4. 
Bevordering van de 
aanpassing aan de 

Effectief 
risicobeheerskader 
voor rampen.

Er is voorzien in een 
nationaal of regionaal 
risicobeheersplan voor 
rampen, in 
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eerlijke 
energietransitie, 
groene en blauwe 
investeringen, de 
circulaire economie, 
aanpassing aan de 
klimaatverandering, 
risicopreventie en 
risicobeheer

klimaatverandering en 
structurele 
veranderingen, 
risicopreventie en 
rampenbestendigheid

overeenstemming met 
de bestaande 
klimaataanpassingsstr
ategieën. Dit plan 
omvat:

1. Een 
beschrijving van de 
belangrijkste risico's, 
beoordeeld in 
overeenstemming met 
de bepalingen van 
artikel 6, onder a), van 
Besluit 
nr. 1313/2013/EU, 
rekening houdend met 
de huidige dreigingen 
en de dreigingen op 
lange termijn (25-35 
jaar). Voor de 
beoordeling van de 
klimaatrisico's zal 
worden gekeken naar 
prognoses en 
scenario's inzake 
klimaatverandering.

2. Beschrijving 
van de maatregelen 
inzake 
rampenpreventie, -
paraatheid en -respons 
met betrekking tot de 
voornaamste risico's. 
Er wordt prioriteit 
gegeven aan de 
maatregelen in 
verhouding tot de 
risico's en hun 
economische 
gevolgen, 
capaciteitstekorten1, 
doeltreffendheid en 
doelmatigheid, 
rekening houdend met 
mogelijke 
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alternatieven.

3. Informatie 
over de budgettaire en 
financiële middelen en 
mechanismen die 
voorhanden zijn om de 
exploitatie- en 
onderhoudskosten in 
verband met preventie, 
paraatheid en respons 
te dekken.

__________________

1 Zoals beoordeeld in het kader van de beoordeling van het risicobeheersvermogen als 
vereist uit hoofde van artikel 6, onder c), van Besluit nr. 1313/2013.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV - Tabel – punt 3 - regel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

EFRO en 
Cohesiefonds:

Uitgebreide 
vervoersplanning op 
het passende niveau

Er is voorzien in een 
multimodale 
inventarisatie van 
bestaande en geplande 
infrastructuur tot 2030 
die:

3.2 Ontwikkeling van 
een duurzame, 
klimaatbestendige, 
intelligente, veilige en 
intermodale TEN-T

1. de 
economische 
motivering van de 
geplande 
investeringen omvat, 
op grond van een 
degelijke analyse van 
de vraag en 
verkeersmodellering, 
waarbij rekening moet 
worden gehouden met 
het verwachte effect 
van de liberalisering 
van de spoorwegen;

2. de 
luchtkwaliteitsplannen 
weerspiegelt, met 
name rekening 
houdend met de 



PE627.581v02-00 38/44 AD\1169258NL.docx

NL

nationale 
decarbonisatieplanne
n;

3. investeringen 
omvat in de corridors 
van het TEN-T-
kernnetwerk, zoals 
omschreven in 
Verordening (EU) 
nr. 1316/2013, in 
overeenstemming met 
de respectieve TEN-T-
werkprogramma's;

4. ervoor zorgt 
dat investeringen 
buiten het TEN-T-
kernnetwerk 
complementair zijn 
door de regio's en 
lokale 
gemeenschappen 
voldoende 
connectiviteit met het 
TEN-T-kernnetwerk 
en -knooppunten te 
bieden

5. de 
interoperabiliteit van 
het spoorwegnet 
garandeert door een 
ERTMS in te voeren 
die aan de baseline 3-
specificaties voldoet, 
waarbij ten minste het 
Europees 
implementatieplan 
wordt gevolgd

6. de 
multimodaliteit 
bevordert en de 
behoeften inzake 
multimodale of 
overslagterminals voor 
goederen- en 
passagiersvervoer en 
actieve vervoerswijzen 
in kaart brengt
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7. maatregelen 
omvat die gericht zijn 
op het bevorderen van 
alternatieve 
brandstoffen, in 
overeenstemming met 
de toepasselijke 
nationale 
beleidskaders

8. de beoordeling 
van 
verkeersveiligheidsrisi
co's omvat in 
overeenstemming met 
de bestaande nationale 
verkeersveiligheidsstr
ategieën, waarbij de 
wegen en 
weggedeelten in 
kwestie in kaart 
worden gebracht en de 
overeenkomstige 
investeringen worden 
geprioriteerd

9. informatie 
geeft over de 
begrotings- en 
financieringsmiddele
n die overeenkomen 
met de geplande 
investeringen en die 
nodig zijn om de 
exploitatie- en 
onderhoudskosten 
van de bestaande en 
geplande 
infrastructuur te 
dekken

Amendement

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

EFRO en 
Cohesiefonds:

Uitgebreide 
vervoersplanni
ng op het 
passende 
niveau

Er is voorzien in een multimodale 
inventarisatie van bestaande en geplande 
infrastructuur tot 2030 die:
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connectiviteit

3.2 
Ontwikkeling 
van een 
duurzame, 
klimaatbestend
ige, 
intelligente, 
veilige en 
intermodale 
TEN-T

-1 bis. vereist dat sociale, economische en 
territoriale cohesie wordt gewaarborgd en, 
in hogere mate, dat aandacht wordt besteed 
aan de ontbrekende schakels en knelpunten 
in het TEN-T-netwerk, hetgeen ook 
investeringen in harde infrastructuur 
inhoudt

1. de economische motivering van de 
geplande investeringen omvat, op grond van 
een degelijke analyse van de vraag en 
verkeersmodellering, waarbij rekening moet 
worden gehouden met het verwachte effect 
van de openstelling van de markt voor 
spoorwegdiensten;

2. de luchtkwaliteitsplannen 
weerspiegelt, met name rekening houdend 
met de nationale strategieën ter beperking 
van de emissies van de vervoerssector;

3. investeringen omvat in de corridors 
van het TEN-T-kernnetwerk, zoals 
omschreven in Verordening (EU) 
nr. 1316/2013, in overeenstemming met de 
respectieve TEN-T-werkprogramma's en de 
geselecteerde segmenten van het uitgebreide 
netwerk;

4. ervoor zorgt dat investeringen buiten 
het TEN-T-kernnetwerk complementair zijn 
door de stedelijke netwerken, regio's en 
lokale gemeenschappen voldoende 
connectiviteit met het TEN-T-kernnetwerk en 
-knooppunten te bieden

5. de interoperabiliteit van het 
spoorwegnet garandeert door een ERTMS in 
te voeren die aan de baseline 3-specificaties 
voldoet, waarbij ten minste het Europees 
implementatieplan wordt gevolgd

6. de multimodaliteit bevordert en de 
behoeften inzake multimodale of 
overslagterminals voor goederen- en 
passagiersvervoer en actieve vervoerswijzen 
in kaart brengt
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7. maatregelen omvat die gericht zijn op 
het bevorderen van alternatieve brandstoffen, 
in overeenstemming met de toepasselijke 
nationale beleidskaders

8. de beoordeling van 
verkeersveiligheidsrisico's omvat in 
overeenstemming met de bestaande nationale 
verkeersveiligheidsstrategieën, waarbij de 
wegen en weggedeelten in kwestie in kaart 
worden gebracht en de overeenkomstige 
investeringen worden geprioriteerd

9 bis. duurzame regionale en 
grensoverschrijdende toeristische 
initiatieven bevordert die leiden tot win-
winsituaties voor zowel de toeristen als de 
inwoners, zoals het verbinden van het 
EuroVelo-netwerk met het trans-Europese 
spoorwegnet

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage XXII – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Aan de overeenkomstig punt 5) 
verkregen bedragen per regio van NUTS-
niveau 2 wordt een bedrag toegevoegd dat 
resulteert uit de toewijzing van een premie 
van 400 EUR per persoon per jaar, 
toegepast op het bevolkingsaandeel van de 
regio in de netto immigratie van buiten de 
EU in de lidstaat sinds 1 januari 2013.

6. Aan de overeenkomstig punt 5) 
verkregen bedragen per regio van NUTS-
niveau 2 wordt een bedrag toegevoegd dat 
resulteert uit de toewijzing van een premie 
van 1 000 EUR per persoon per jaar, 
toegepast op het bevolkingsaandeel van de 
regio in de netto immigratie van buiten de 
EU in de lidstaat sinds 1 januari 2013.

Motivering

Samen met het migratievraagstuk is het integratievraagstuk bepalend voor een succesvolle 
regionale ontwikkeling.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
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Bijlage XXII – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Aan het overeenkomstig punt 5) 
verkregen bedrag wordt voor het NUTS-
niveau 2 waartoe ook regio's behoren 
waar steenkool wordt gewonnen, een 
bedrag van 500 EUR toegevoegd per 
arbeidsplaats die wordt geherstructureerd 
of geschrapt als gevolg van structurele 
veranderingen met het oog op een CO2-
vrije energievoorziening.

Motivering

De afname van de steenkoolwinning en de overschakeling op alternatieve energiebronnen, 
deels vereist door het Europese klimaatbeleid, brengen voor bepaalde regio's waar tot nu toe 
steenkool werd gewonnen grote uitdagingen met zich mee. In het bijzonder voor 
steenkoolwinningsgebieden heeft de uitfasering van steenkool economische last en 
werkgelegenheidsrisico's tot gevolg. Deze structurele veranderingen moeten begeleid, 
ondersteund en sociaal draaglijk worden gemaakt.
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