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Amendement 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het ontbreken van zekerheid in de 
energiesector, met name bij de aanvoer 
van aardgas, heeft steeds ernstiger 
gevolgen voor de financiële en 
economische ontwikkeling van de 
lidstaten. 

Or. en

Amendement 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De bestaande situatie van het inter-
communautaire gasnetwerk garandeert 
geen betrouwbare en adequate aanvoer 
naar alle lidstaten;

Or. en

Amendement 3
Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Een goed functionerende 
interne energiemarkt met een goed 
netwerk is samen met een stabiel en 
transparant rechts- en regelgevingskader 
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een absolute voorwaarde voor een 
efficiënte energiebevoorrading en een 
doelmatig energiegebruik. 

Or. en

Amendement 4
Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) Investeringen in energie-
infrastructuur krijgen in beginsel een 
impuls van de markt en over het algemeen 
is het bedrijfsleven in eerste instantie 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van infrastructuur.

Or. en

Amendement 5
Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 sexies) We worden geconfronteerd met 
de unieke, uitzonderlijke en tijdelijke 
noodzaak om de economie te stabiliseren.

Or. en
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Amendement 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Tegelijk is het duidelijk dat de 
Europese economie met het oog op haar 
sterkte en duurzaamheid op lange termijn 
hervormd moet worden om tegemoet te 
komen aan de eisen van energiezekerheid 
en de noodzaak de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. De 
toenemende bezorgdheid over de zekerheid 
van betrouwbare gasleveringen ondersteunt 
deze conclusie.

(2) Tegelijk is het duidelijk dat de 
Europese economie met het oog op haar 
sterkte en duurzaamheid op lange termijn 
hervormd moet worden om tegemoet te 
komen aan de eisen van energiezekerheid, 
grotere energie-efficiëntie de noodzaak de 
uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen. De toenemende bezorgdheid 
over de zekerheid van betrouwbare 
gasleveringen ondersteunt deze conclusie.

Or. en

Motivering

De bevordering van energie-efficiëntie is van cruciaal belang indien de EU haar 20-20-20-
doelstelling wil behalen en wil voldon aan haar internationale verplichtingen op dit terrein. 
Het is dan ook van groot belang dat dit in het verslag duidelijk vermeld wordt.

Amendement 7
Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Beklemtoont dat investeringen in 
energie-infrastructuur voornamelijk door 
de markt tot stand komen en dat derhalve 
de verantwoordelijkheid voor 
infrastructurele projecten primair bij het 
bedrijfsleven ligt.  De lidstaten en de 
Europese Unie moeten dan ook in actie 
komen om voor het bedrijfsleven een beter 
raamwerk te scheppen voor investeringen 
in energie-infrastructuur.  Dit vereist een 
stabiel en transparant rechts- en 
regelgevingskader als absolute 
voorwaarde voor een efficiënte 
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energiebevoorrading en een doelmatig 
energiegebruik

Or. en

Amendement 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een belangrijk onderdeel van het 
herstelplan is het voorstel om de 
communautaire uitgaven in bepaalde 
strategische sectoren te verhogen, het 
gebrek aan vertrouwen bij de investeerders 
aan te pakken en ondersteuning te bieden 
bij het uitstippelen van de weg naar een 
sterkere economie voor de toekomst. De 
Raad heeft de Commissie gevraagd een 
lijst met concrete projecten voor te leggen, 
rekening houdend met een adequate 
geologische balans, om investeringen te 
versterken voor de ontwikkeling van, in het 
bijzonder, infrastructuurprojecten.

(4) Een belangrijk onderdeel van het 
herstelplan is het voorstel om de 
communautaire uitgaven in bepaalde 
strategische sectoren te verhogen, het 
gebrek aan vertrouwen bij de investeerders 
aan te pakken en ondersteuning te bieden 
bij het uitstippelen van de weg naar een 
sterkere economie voor de toekomst. De 
Raad heeft de Commissie gevraagd een 
lijst met concrete projecten voor te leggen, 
rekening houdend met een adequate 
geologische balans, om investeringen te 
versterken voor de ontwikkeling van, in het 
bijzonder, infrastructuurprojecten, zoals 
hernieuwbare energie en investeringen op 
het terrein van energie-efficiëntie, met 
name in steden en gebouwen.

Or. en

Amendement 9
Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een belangrijk onderdeel van het 
herstelplan is het voorstel om de 
communautaire uitgaven in bepaalde 
strategische sectoren te verhogen, het 

(4) Een belangrijk onderdeel van het 
herstelplan is het voorstel om de 
communautaire uitgaven in bepaalde 
strategische sectoren te verhogen, het 
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gebrek aan vertrouwen bij de investeerders 
aan te pakken en ondersteuning te bieden 
bij het uitstippelen van de weg naar een 
sterkere economie voor de toekomst. De 
Raad heeft de Commissie gevraagd een 
lijst met concrete projecten voor te leggen, 
rekening houdend met een adequate 
geologische balans, om investeringen te 
versterken voor de ontwikkeling van, in het 
bijzonder, infrastructuurprojecten.

gebrek aan vertrouwen bij de investeerders 
aan te pakken en ondersteuning te bieden 
bij het uitstippelen van de weg naar een 
sterkere economie voor de toekomst, in de 
wetenschap dat er een unieke, 
uitzonderlijke en tijdelijke behoefte 
bestaat aan het stabiliseren van de 
economie.. De Raad heeft de Commissie 
gevraagd een lijst met concrete projecten 
voor te leggen, rekening houdend met een 
adequate geologische balans, om 
investeringen te versterken voor de 
ontwikkeling van, in het bijzonder, 
infrastructuurprojecten.

Or. en

Amendement 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is vooral belangrijk om 
maatregelen te financieren die snel een 
antwoord kunnen bieden op zowel de 
economische crisis als de dringende 
energiebehoeften van de Gemeenschap.

(5) Het is vooral belangrijk om 
maatregelen te financieren die snel een 
antwoord kunnen bieden op zowel de 
economische crisis als de dringende 
energiebehoeften van de Gemeenschap, en 
te kiezen voor een evenwichtige 
benadering zodat de pariteit tussen de 
regio's gegarandeerd wordt..

Or. en

Amendement 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Teneinde een snel antwoord te 
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vinden op de economische crisis moet de 
efficiëntie en de waarde van de 
communautaire financiële steun wordt 
vergroot door een betere coördinatie en 
een effectieve samenwerking met de 
Europese Investeringsbank, het Europese 
investeringsfonds en de relevante 
financiële instanties die in staat zijn 
communautaire programma's te beheren.  

Or. en

Amendement 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Nu door de crisis op het gebied van 
economie, energie en financiën 
vraagtekens worden gezet bij onze keuzes 
op energiegebied, kunnen meer prikkels 
voor investeringen op het terrein van de 
energie-efficiëntie de economie helpen 
stimuleren en nieuwe werkgelegenheid 
scheppen. 

Or. en

Motivering

 De noodzaak van een zekere energieaanvoer is een reden te meer om energie-efficiëntie na te 
streven, omdat daardoor de energiebehoefte wordt verminderd en alternatieven kunnen 
worden ontwikkeld. 
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Amendement 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Om ervoor te zorgen dat de 
middelen die worden toegekend in het 
kader van het Europees 
energieprogramma voor herstel (EEPR) 
een maximaal hefboomeffect hebben, 
moeten ze niet beperkt blijven tot 
rechtstreekse subsidies, maar 
hoofdzakelijk worden toegespitst op 
innovatieve financieringsinstrumenten, 
zoals leninggarantieregelingen, 
risicodelingfaciliteiten, direct equity 
faciliteiten, doorlopende kredieten en 
fondsen met lage rentetarieven. De 
Europese Commissie moet de Europese 
Investeringsbank (EIB), het Europese 
investeringsfonds (EIF) en andere 
financiële overheidsinstellingen met 
ervaring op dat terrein, zoals de Duitse 
KfW of de Franse Caisse des Crédits, 
opdracht geven dergelijke instrumenten te 
ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat het 
Europees Parlement, in zijn hoedanigheid 
als begrotingsautoriteit, doeltreffende 
controle kan uitoefenen over de 
bestedingen in het kader van deze 
instrumenten, moet de Europese 
Commissie maandelijks een verslag 
voorleggen aan het Europees Parlement 
en de Raad over de uitvoering van het 
programma, en moet zij op verzoek van 
Parlement of Raad, verdere, 
gedetailleerde informatie verstrekken over 
de besteding van EEPR-steun, met 
inbegrip van die van innovatieve 
financieringsinstrumenten, en over de 
tenuitvoerlegging van ieder project, 
bijvoorbeeld over het 
ontwikkelingsstadium, met concrete 
cijfers, met name wat betreft de financiële 
planning.  
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Or. en

Amendement 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om een meetbare en substantiële 
impact te hebben, moeten deze 
investeringen worden geconcentreerd op 
een beperkt aantal specifieke sectoren. Dit 
moeten sectoren zijn waarin:

(6) Om een meetbare en substantiële 
impact te hebben, moeten deze 
investeringen worden geconcentreerd op 
een beperkt aantal specifieke sectoren. Dit 
moeten sectoren zijn waarin:

(a) de actie duidelijk bijdraagt tot de 
doelstellingen van continuïteit van de 
energievoorziening en vermindering van de 
broeikasgasemissies;

(a) de actie duidelijk bijdraagt tot de 
doelstellingen van continuïteit van de 
energievoorziening, energie-efficiëntie en 
vermindering van de broeikasgasemissies;

(b) er grote, rijpe projecten bestaan, die 
geschikt zijn om op efficiënte en effectieve 
wijze een aanzienlijke hoeveelheid 
financiële steun te absorberen en om de 
grote investeringen uit andere bronnen, met 
inbegrip van de Europese 
Investeringsbank, op een gepaste manier 
aan te wenden; en

(b) er grote, rijpe projecten bestaan, die 
geschikt zijn om op efficiënte en effectieve 
wijze een aanzienlijke hoeveelheid 
financiële steun te absorberen en om de 
grote investeringen uit andere bronnen, met 
inbegrip van de Europese 
Investeringsbank, op een gepaste manier 
aan te wenden; en

(c) actie op Europees niveau een 
toegevoegde waarde biedt. 

(c) actie op Europees niveau een 
toegevoegde waarde biedt. 

De sectoren gas- en 
elektriciteitsinterconnectie, offshore-
windenergie; en koolstofafvang en -opslag 
voldoen aan deze criteria.

De sectoren gas- en 
elektriciteitsinterconnectie, offshore-
windenergie en andere hernieuwbare 
energiebronnen,  maatregelen op het 
terrein van energie-efficiëntie en 
koolstofafvang en -opslag voldoen aan 
deze criteria.

Or. en

Motivering

Energie-efficiëntie vormt een onderdeel van de 20-20-20-doelstelling van de Europese Unie.  
Krachtige maatregelen hiertoe moeten absoluut worden gesteund, omdat dit een snelle en 
betrouwbare manier is om CO2-gas te verminderen, de energiezekerheid te versterken en 
hoogwaardige nieuwe werkgelegenheid te creëren, die van cruciaal belang is voor het 
economisch herstel.   Daarom moeten alle vormen van hernieuwbare energie bevorderd 
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worden en niet alle offshore-windenergie.

Amendement 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om een meetbare en substantiële 
impact te hebben, moeten deze 
investeringen worden geconcentreerd op 
een beperkt aantal specifieke sectoren. Dit 
moeten sectoren zijn waarin:

(6) Om een meetbare en substantiële 
impact te hebben, moeten deze 
investeringen worden geconcentreerd op 
een beperkt aantal specifieke sectoren. Dit 
moeten sectoren zijn waarin:

(a) de actie duidelijk bijdraagt tot de 
doelstellingen van continuïteit van de 
energievoorziening en vermindering van de 
broeikasgasemissies;

(a) de actie duidelijk bijdraagt tot de 
doelstellingen van continuïteit van de 
energievoorziening en vermindering van de 
broeikasgasemissies;

(b) er grote, rijpe projecten bestaan, die 
geschikt zijn om op efficiënte en effectieve 
wijze een aanzienlijke hoeveelheid 
financiële steun te absorberen en om de 
grote investeringen uit andere bronnen, met 
inbegrip van de Europese 
Investeringsbank, op een gepaste manier 
aan te wenden; en

(b) er grote, rijpe projecten bestaan, die 
geschikt zijn om op efficiënte en effectieve 
wijze een aanzienlijke hoeveelheid 
financiële steun te absorberen en om de 
grote investeringen uit andere bronnen, met 
inbegrip van de Europese 
Investeringsbank, op een gepaste manier 
aan te wenden;

(b bis) de langetermijnprojecten uiterlijk 
eind 2010 van start moeten gaan;  en

(c) actie op Europees niveau een 
toegevoegde waarde biedt.

(c) actie op Europees niveau een 
toegevoegde waarde biedt.

De sectoren gas- en 
elektriciteitsinterconnectie, offshore-
windenergie; en koolstofafvang en -
opslag voldoen aan deze criteria.

Or. en

Motivering

Teneinde ervoor te zorgen dat projecten die in het kader van deze verordening in aanmerking 
komen voor financiering een concrete bijdrage leveren aan het economisch herstel, is het van 
vitaal belang dat de projecten in kwestie binnen anderhalf jaar van start gaan.  Het is even 
belangrijk dat de financiering gericht wordt op grootschalige projecten zodat over een lange 
periode een bijdrage wordt geleverd aan financieel herstel.  Het is ongewenst aan te nemen 
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dat bepaalde sectoren a priori in aanmerking komen;  ieder project moet dezelfde selectietest 
ondergaan.

Amendement 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) er grote, rijpe projecten bestaan, die 
geschikt zijn om op efficiënte en effectieve 
wijze een aanzienlijke hoeveelheid 
financiële steun te absorberen en om de 
grote investeringen uit andere bronnen, met 
inbegrip van de Europese 
Investeringsbank, op een gepaste manier 
aan te wenden; en

(b) er grote, rijpe projecten bestaan, die 
geschikt zijn om op efficiënte en effectieve 
wijze een aanzienlijke hoeveelheid 
financiële steun te absorberen en om de 
grote investeringen uit andere bronnen, met 
inbegrip van de Europese 
Investeringsbank, het Europese 
investeringsfonds en indien mogelijk, 
relevante financiële instellingen op 
nationaal niveau die in staat zijn 
communautaire programma's te beheren,
op een gepaste manier aan te wenden; 

Or. en

Amendement 17
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) deze maatregel bijdraagt aan een 
grotere energie-efficiëntie en een lager 
verbruik van primaire energie;

Or. ro

Motivering

Teneinde ontvangen voorstellen goed te kunnen beoordelen, moeten de criteria die de 
Commissie toepast ook de eventuele vergroting van de energie-efficiëntie en de vermindering 
van het verbruik van primaire energie in de bouwsector en elders, omvatten. 
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Amendement 18
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) de maatregel het creëren van 
werkgelegenheid op korte, middellange en 
lange termijn, tot gevolg heeft.

Or. ro

Motivering

Teneinde ontvangen voorstellen goed te kunnen beoordelen, moeten de criteria die de 
Commissie toepast ook de eventuele vergroting van de energie-efficiëntie en de vermindering 
van het verbruik van primaire energie in de bouwsector en elders, omvatten. 

Amendement 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sectoren gas- en 
elektriciteitsinterconnectie, offshore-
windenergie; en koolstofafvang en -opslag
voldoen aan deze criteria.

De sectoren gas. en 
electriciteitsinterconnectie, met name het 
EU-supernetwerk, hernieuwbare energie
en energie-efficiëntie en eco-industrieën
voldoen aan deze criteria.

Or. en
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Amendement 20
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Wat de gas- en 
elektriciteitsinterconnectie betreft, zijn de 
uitdagingen inzake energie de laatste jaren 
sterk toegenomen. De recente gascrisissen 
(de winters van 2006 en 2009) en de 
explosie van de olieprijs tot medio 2008 
hebben aangetoond hoe kwetsbaar Europa 
is. De inheemse energiebronnen - gas en 
olie - nemen af, zodat Europa voor zijn 
energievoorziening steeds afhankelijker 
wordt van de invoer. In deze context zal de 
energie-infrastructuur een cruciale rol 
spelen.

(7) Wat de gas- en 
elektriciteitsinterconnectie betreft, zijn de 
uitdagingen inzake energie de laatste jaren 
sterk toegenomen. De recente gascrisissen 
(de winters van 2006 en 2009) en de 
explosie van de olieprijs tot medio 2008 
hebben aangetoond hoe kwetsbaar Europa 
is. Het ontbreken van interconnecties 
vanuit de Oost-Europese landen naar de 
EU-energiemarkt is nog niet aangepakt. 
De inheemse energiebronnen - gas en olie -
nemen af, zodat Europa voor zijn 
energievoorziening steeds afhankelijker 
wordt van de invoer. In deze context zal de 
energie-infrastructuur een cruciale rol 
spelen.

Or. en

Amendement 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Uit de energie-
infrastructuurprojecten moeten die 
projecten worden geselecteerd die van 
belang zijn voor de werking van de interne 
energiemarkt en voor de continuïteit van de 
energievoorziening en bovendien bijdragen 
tot het herstel van de economie.

(8 bis) Uit de energie-
infrastructuurprojecten moeten die 
projecten worden geselecteerd die van 
belang zijn voor de werking van de interne 
energiemarkt en voor de continuïteit van de 
energievoorziening en bovendien bijdragen 
tot het herstel van de economie. In dit 
opzicht dient bijzondere aandacht te 
worden besteed aan de tenuitvoerlegging 
van projecten die een alternatieve 
gastoevoer bieden aan de lidstaten die 
afhankelijk zijn van één enkele 
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leverancier en het kwetsbaarst zijn voor 
de onderbreking van gasleveranties.

Or. en

Amendement 22
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Uit de energie-
infrastructuurprojecten moeten die 
projecten worden geselecteerd die van 
belang zijn voor de werking van de interne 
energiemarkt en voor de continuïteit van de 
energievoorziening en bovendien bijdragen 
tot het herstel van de economie.

(8 bis) Uit de energie-
infrastructuurprojecten moeten die 
projecten worden geselecteerd die van 
belang zijn voor de werking van de interne 
energiemarkt en voor de continuïteit van de 
energievoorziening, bijdragen tot de 
energie-efficiëntie en beperking van het 
verbruik van primaire energie en 
bovendien bijdragen tot het herstel van de 
economie.

Or. ro

Motivering

Teneinde ontvangen voorstellen goed te kunnen beoordelen, moeten de criteria die de 
Commissie toepast ook de eventuele vergroting van de energie-efficiëntie en de vermindering 
van het verbruik van primaire energie in de bouwsector en elders, omvatten. 

Amendement 23
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Uit de energie-
infrastructuurprojecten moeten die 
projecten worden geselecteerd die van 
belang zijn voor de werking van de interne 
energiemarkt en voor de continuïteit van de 
energievoorziening en bovendien bijdragen 

(8 bis) Uit de energie-
infrastructuurprojecten moeten die 
projecten worden geselecteerd die van 
belang zijn voor de werking van de interne 
energiemarkt en voor de continuïteit van de 
energievoorziening , en die bovendien 
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tot het herstel van de economie. zullen bijdragen tot het verlichten van de 
gevolgen van de recessie en daarna tot 
herstel van de economie.

Or. en

Amendement 24
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wat betreft koolstofafvang en -opslag 
en offshore-windenergie bouwt deze 
verordening voort op het Europees 
strategisch plan voor energietechnologie, 
waarin werd opgeroepen tot een 
gezamenlijk strategisch plan voor 
energieonderzoek en -innovatie 
overeenkomstig de 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU, en 
tot het opstarten van zes Europese 
industriële initiatieven, met name op deze 
twee gebieden. De Raad heeft Commissie 
tijdens zijn vergadering van 16 oktober 
2008 opgeroepen om de tenuitvoerlegging 
van het technologieplan aanzienlijk te 
versnellen. Dit programma maakt een 
aanvang met de financiering van 
projecten voor koolstofafvang en -opslag 
en offshore-windenergie, zonder afbreuk 
te doen aan de toekomstige start van de 
zes industriële initiatieven voor 
energiedemonstratieprojecten, zoals 
bepaald in het Europees strategisch plan 
voor energietechnologie.

(9) Wat betreft hernieuwbare 
energiebronnen, bouwt deze verordening 
voort op de Richtlijnen 2009/...../EG van 
het Europees Parlement en de Raad over 
het stimuleren van energie uit 
hernieuwbare bronnen en de 
energieprestatie van gebouwen en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, waarin werd 
opgeroepen tot een gezamenlijk strategisch 
plan voor energieonderzoek en -innovatie 
overeenkomstig de 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU, en 
tot het opstarten van zes Europese 
industriële initiatieven, waarvan er drie ( 
de grootste windturbines, met off shore 
wind als belangrijkste toepassing; 
grootschalige fotovoltaïsche en 
geconcentreerde zonne-energie; en een 
gemeenschappelijk, intelligent Europees 
elektriciteitsnetwerk, dat de mogelijkheid 
biedt tot vergaande integratie van 
hernieuwbare en gedecentraliseerde 
energiebronnen) direct of indirect 
gekoppeld zijn aan dit speciale terrein.

Or. en

Motivering

Wat betreft hernieuwbare energiebronnen, bouwt deze verordening voort op de richtlijn over 
het stimuleren van energie uit hernieuwbare bronnen, de richtlijn over energie-efficiëntie in 
gebouwen en het Europees strategisch plan voor energietechnologie. 
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Amendement 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wat betreft koolstofafvang en -opslag 
en offshore-windenergie bouwt deze 
verordening voort op het Europees 
strategisch plan voor energietechnologie, 
waarin werd opgeroepen tot een 
gezamenlijk strategisch plan voor 
energieonderzoek en -innovatie 
overeenkomstig de 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU, en 
tot het opstarten van zes Europese 
industriële initiatieven, met name op deze 
twee gebieden. De Raad heeft Commissie 
tijdens zijn vergadering van 16 oktober 
2008 opgeroepen om de tenuitvoerlegging 
van het technologieplan aanzienlijk te 
versnellen. Dit programma maakt een 
aanvang met de financiering van 
projecten voor koolstofafvang en -opslag 
en offshore-windenergie, zonder afbreuk 
te doen aan de toekomstige start van de 
zes industriële initiatieven voor 
energiedemonstratieprojecten, zoals 
bepaald in het Europees strategisch plan 
voor energietechnologie.

(9) Wat betreft hernieuwbare 
energiebronnen bouwt deze verordening 
voort op de richtlijn over het stimuleren 
van energie uit hernieuwbare bronnen en 
het Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, waarin werd 
opgeroepen tot een gezamenlijk strategisch 
plan voor energieonderzoek en -innovatie 
overeenkomstig de 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU, en 
tot het opstarten van zes Europese 
industriële initiatieven, waarvan er drie 
direct of indirect gekoppeld zijn aan dit 
speciale terrein.

Or. en

Amendement 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wat betreft koolstofafvang en -opslag 
en offshore-windenergie bouwt deze 

(9) Wat betreft koolstofafvang en -opslag 
en hernieuwbare energiebronnen, bouwt 
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verordening voort op het Europees 
strategisch plan voor energietechnologie, 
waarin werd opgeroepen tot een 
gezamenlijk strategisch plan voor 
energieonderzoek en -innovatie 
overeenkomstig de 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU, en 
tot het opstarten van zes Europese 
industriële initiatieven, met name op deze 
twee gebieden. De Raad heeft Commissie 
tijdens zijn vergadering van 16 oktober 
2008 opgeroepen om de tenuitvoerlegging 
van het technologieplan aanzienlijk te 
versnellen. Dit programma maakt een 
aanvang met de financiering van projecten 
voor koolstofafvang en -opslag en 
offshore-windenergie, zonder afbreuk te 
doen aan de toekomstige start van de zes 
industriële initiatieven voor 
energiedemonstratieprojecten, zoals 
bepaald in het Europees strategisch plan 
voor energietechnologie.

deze verordening voort op de richtlijn over 
het stimuleren van energie uit 
hernieuwbare bronnen en het Europees 
strategisch plan voor energietechnologie en 
de richtlijn over het stimuleren van 
energie uit hernieuwbare bronnen, waarin 
werd opgeroepen tot een gezamenlijk 
strategisch plan voor energieonderzoek en -
innovatie overeenkomstig de 
energiebeleidsdoelstellingen van de EU, en 
tot het opstarten van zes Europese 
industriële initiatieven, waarvan er drie 
(de grootste windturbines met off shore 
wind als belangrijkste toepassing, 
grootschalige fotovoltaïsche en 
geconcentreerde zonne-energie; en een 
gemeenschappelijk, intelligent Europees 
elektriciteitsnetwerk, dat de mogelijkheid 
biedt tot vergaande integratie van 
hernieuwbare en gedecentraliseerde 
energiebronnen) direct of indirect 
gekoppeld zijn aan dit speciale terrein. De 
Raad heeft Commissie tijdens zijn 
vergadering van 16 oktober 2008 
opgeroepen om de tenuitvoerlegging van 
het technologieplan aanzienlijk te 
versnellen. Dit programma maakt een 
aanvang met de financiering van projecten 
voor koolstofafvang en -opslag en 
offshore-windenergie, zonder afbreuk te 
doen aan de toekomstige start van de zes 
industriële initiatieven voor 
energiedemonstratieprojecten, zoals 
bepaald in het Europees strategisch plan 
voor energietechnologie.

Or. en

Motivering

Er is geen reden de steun te beperking tot afvang en opslag van koolstof en energieprojecten 
inzake off shore wind. Dit zou onze inspanningen voor herstel en versterking van de Europese 
economie en het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor onze burgers, ernstig belemmeren.   
Een algemene vermelding van alle vormen van hernieuwbare energie is dan ook passender.
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Amendement 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Op het terrein van energie-
efficiëntie bestaat er in de steden een 
enorm potentieel, een grote bereidheid en 
een aanzienlijke capaciteit wat betreft 
duurzame ontwikkeling, die zal leiden tot 
stimulering op korte termijn en 
herstructurering op langere termijn van 
de Europese economie, zoals wordt 
aangetoond door het succes van het 
convenant van burgemeesters.   Steden 
kunnen steunen op bestaande 
sectoroverschrijdende partnerschappen, 
expertise van projectbeheer ter plaatse, 
hun verantwoordelijkheid als 
planninginstanties en hun rol als grote 
werkgevers en op het terrein van het 
beheer van infrastructuur. Innovatieve en 
duurzame projecten op stadsniveau 
kunnen profiteren van lokale capaciteit 
bij het scholen van werknemers, het 
aanpassen van infrastructuur en het 
ondersteunen van het bedrijfsleven. 
Voorts moet aan steden steun worden 
verleend bij het behalen en overschrijden 
van Europese energie- en klimaatdoelen.  
De EEPR moet dan ook steden, en met 
name de energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie van hun gebouwen 
centraal stellen, via de hertoewijzing van 
middelen voor "intelligente projecten", 
die gecoördineerd en op grote schaal op 
stadsniveau ten uitvoer moeten worden
gelegd.

Or. en
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Amendement 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) 40% van het energieverbruik in de 
EU vindt plaats in gebouwen. Het 
verschaffen van de nodige middelen voor 
het bouwen en renoveren van gebouwen 
op de meest energie-efficiënte wijze met 
gebruikmaking van alle hernieuwbare 
energiebronnen die ter plaatse aanwezig 
zijn, is van het grootste belang voor het 
beperken van de gevolgen van de 
klimaatverandering, het verbeteren van de 
continuïteit van de energietoevoer en het 
garanderen van groei van de 
werkgelegenheid in de EU op korte 
termijn.  De EEPR dient steun te bieden 
bij voorafgaande investeringen in 
energieslimme gebouwen en meer in het 
algemeen om de doelen van richtlijn 
xxxx/xxxx over de energieprestatie van 
gebouwen naderbij te brengen.  

Or. en

Amendement 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) De kosten voor het 
hulpbronnengebruik bevinden zich 
momenteel in een aantal kernsectoren van 
het Europese bedrijfsleven op een hoog 
peil en soms zelfs op een hoger niveau 
dan de arbeidskosten.   In de 
desbetreffende mededeling van de 
Commissie wordt erop gewezen dat de EU 
ook geconfronteerd wordt met een 
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groeiende en zorgwekkende 
afhankelijkheid van een beperkt aantal 
landen, buiten de lidstaten, voor zeldzame, 
maar strategische grondstoffen, zoals 
lithium  Van de heersende crisis kan 
worden geprofiteerd door grote 
investeringen in de modernisering van 
industriële processen in de grote Europese 
bedrijven en de KMO-sector, die het 
concurrentievermogen van de EU-
economie krachtig kunnen aanjagen. Ook 
eco-industrieën zijn voor de toekomst 
belangrijke industrieën met forse 
groeimogelijkheden. De EU neemt vaak 
het voortouw bij onderzoek in de eco-
technologie maar andere landen, met 
name de Verenigde Staten streven de EU 
voorbij in de toepassing van deze 
technologieën, met name door ruimere 
toegang tot risicokapitaal.

Or. en

Amendement 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om een onmiddellijk effect te hebben 
op de economische crisis moet deze 
verordening een lijst bevatten van de
projecten die directe financiële steun 
kunnen ontvangen, op voorwaarde dat zij 
voldoen aan de criteria inzake efficiëntie 
en effectiviteit en binnen de grenzen van de 
financiële middelen.

(10) Om een onmiddellijk effect te hebben 
op de economische crisis moet deze 
verordening een niet-gelimiteerde lijst 
bevatten van voldragen projecten die 
directe financiële steun kunnen ontvangen, 
op voorwaarde dat zij voldoen aan de 
criteria inzake beschikbaarheid van 
middelen en een snelle start, uiterlijk in 
2010, een potentieel groot 
maatschappelijk nut ten aanzien van 
continuïteit van energietoevoer en 
klimaatverandering en technische en 
financiële degelijkheid, binnen de grenzen 
van de financiële middelen.

Or. en
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Amendement 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Steden beschikken over een 
enorm potentieel, een grote bereidheid en 
een aanzienlijke capaciteit wat betreft 
duurzame ontwikkeling, die zal leiden tot 
stimulering op korte termijn en 
herstructurering op langere termijn van 
de Europese economie, zoals wordt 
aangetoond door het succes van het 
convenant van burgemeesters.  Voorts 
moeten steden worden aangemoedigd bij 
het behalen en overschrijden van 
Europese energie- en klimaatdoelen.  De 
EEPR moet dan ook steden en energie-
efficiëntie centraal stellen, via projecten 
voor "intelligente steden".

Or. en

Amendement 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor gas- en 
elektriciteitsinterconnectieprojecten wordt 
deze lijst opgesteld volgens de bijdrage van 
het project tot de doelstellingen van 
zekerheid en diversificatie van de 
voorziening zoals vastgesteld in de recente 
tweede strategische toetsing van het 
energiebeleid en onderschreven door het 
Europees Parlement en de Raad. De 
projecten worden geselecteerd op 
voorwaarde dat zij aan de in die toetsing 

(11) Voor gas- en 
elektriciteitsinterconnectieprojecten wordt 
deze niet-gelimiteerde lijst opgesteld 
volgens de bijdrage van het project tot de 
doelstellingen van zekerheid en 
diversificatie van de voorziening zoals 
vastgesteld in de recente tweede 
strategische toetsing van het energiebeleid 
en onderschreven door het Europees 
Parlement en de Raad. De projecten 
worden geselecteerd op voorwaarde dat zij 
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vastgestelde prioriteiten voldoen, een 
redelijke graad van rijpheid hebben bereikt 
en bijdragen tot:

aan de in die toetsing vastgestelde 
prioriteiten voldoen, een redelijke graad 
van rijpheid hebben bereikt en bijdragen 
tot:

Or. en

Amendement 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In dit verband vertoont de 
bestaande lijst van door de Commissie 
voorgestelde projecten voor 
communautaire financiering via de EEPR 
weinig samenhang en biedt geen adequaat 
antwoord op de crisis voor lidstaten die 
het zwaarst getroffen worden door de 
gascrisis.

Or. en

Amendement 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voor offshore-windenergie bevat de 
lijst projecten die, op grond van de 
informatie van de betrokken partijen, 
verstrekt in het kader van het Europees 
technologieplatform voor windenergie, en 
van industriële en andere bronnen, kunnen 
worden beschouwd als goedgekeurd en 
klaar voor tenuitvoerlegging, als 
innovatief, maar tegelijk voortbouwend op 
gevestigde concepten, als projecten die met 
behulp van een financiële stimulans 

(12) Voor hernieuwbare energie bevat de 
lijst off shore windprojecten die, met 
andere projecten voor hernieuwbare 
energie, op grond van de informatie van de 
betrokken partijen, verstrekt in het kader 
van het Europees technologieplatform voor 
windenergie, en van industriële en andere 
bronnen, kunnen worden beschouwd als 
goedgekeurd en klaar voor 
tenuitvoerlegging ; als innovatief, maar 
tegelijk voortbouwend op gevestigde 
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kunnen worden versneld, als projecten die 
een grensoverschrijdende betekenis 
hebben, grootschalig zijn, en in staat zijn 
aan te tonen hoe de resultaten van 
technologische vooruitgang zullen worden 
aangewend in het kader van de 
doelstellingen en de structuren van het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie. De financiële steun 
moet vooral worden toegekend aan
projecten die in staat zijn om in 2009 en 
2010 een wezenlijke vooruitgang in de 
projectontwikkeling te boeken.

concepten, als projecten die met behulp 
van een financiële stimulans kunnen 
worden versneld, als projecten die een 
grensoverschrijdende betekenis hebben, 
grootschalig zijn, en geacht worden te 
kunnen aantonen hoe de resultaten van 
technologische vooruitgang effectief zullen 
worden verspreid met name in het licht van 
de doelstellingen en de structuren van het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie. De financiële steun 
moet vooral worden toegekend aan 
projecten die in staat zijn om in 2009 en 
2010 een wezenlijke vooruitgang in de 
projectontwikkeling te boeken.

Or. en

Amendement 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Wat koolstofafvang en -opslag betreft, 
moet de lijst worden opgesteld op grond 
van de informatie van betrokken partijen 
in het kader van het forum voor fossiele 
brandstoffen, het platform voor 
nulemissietechnologie voor met fossiele 
brandstoffen gestookte centrales en 
andere bronnen. De financiële steun moet
vooral worden toegekend aan projecten die 
in staat zijn om in 2009 en 2010 een 
wezenlijke vooruitgang in de 
projectontwikkeling te boeken.

(13) Wat koolstofafvang en -opslag betreft, 
moet financiële steun alleen worden 
toegekend aan projecten die in staat zijn 
om uiterlijk in 2010 middelen te 
verwerven en van start te gaan.

Or. en



AM\772702NL.doc 25/99 PE421.268v01-00

NL

Amendement 36
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Indien financiële steun niet 
gericht kan worden op in de lijst 
voorkomende projecten, als gevolg van 
het feit dat er weinig vooruitgang wordt 
geboekt en investeringen achterblijven, 
dient de Commissie in 2009 en 2010, zo 
nodig, een voorstel doen waarin nieuwe, 
subsidiabele energieprojecten worden 
vermeld.

Or. en

Motivering

Indien aangewezen projecten binnen de volgende twee jaar niet klaar zijn voor investeringen, 
moet de financiële steun voor die projecten beschikbaar worden gesteld voor andere 
subsidiabele projecten die voldoen aan de criteria bedoeld in alinea 1 van art. 1.

Amendement 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De projectrijpheid moet worden
geëvalueerd op basis van het bestaan van 
een uitgewerkt en uitvoerbaar concept voor 
de desbetreffende elektriciteitscentrale, 
inclusief de koolstofafvangcomponent, het 
bestaan van een rijp en uitvoerbaar concept
voor het transport en de opslag van CO2 en 
een duidelijke verbintenis van de lokale 
autoriteiten om het project te 
ondersteunen. Er moet ook worden 
aangetoond hoe de resultaten van de 
technologische vooruitgang effectief zullen 
worden aangewend en hoe zij de 
verwezenlijking van de in het Europees 

(14) Selectie- en toekenningscriteria 
moeten gebaseerd zijn op het bestaan van 
een uitgewerkt en uitvoerbaar project voor 
koolstofafvang en -opslag; het bestaan van 
een rijp en uitvoerbaar project voor het 
transport en de opslag van CO2, en een 
bewijs van het vermogen om, uiterlijk aan 
het eind van 2009, alle nodige 
goedkeuringen van nationale en lokale 
autoriteiten te verkrijgen.  Er moet ook 
worden aangetoond hoe de resultaten van 
de technologische vooruitgang effectief 
zullen worden aangewend en hoe zij de 
verwezenlijking van de in het Europees 
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strategisch plan voor energietechnologie 
bepaalde doelstellingen zullen versnellen.

strategisch plan voor energietechnologie 
bepaalde doelstellingen zullen versnellen.

Or. en

Amendement 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Uit de in aanmerking komende 
projecten zal een selectie moeten worden 
gemaakt. Deze selectie moet er onder meer 
voor zorgen dat niet meer dan één project 
voor koolstofafvang en -opslag per lidstaat 
wordt ondersteund, om ervoor te zorgen 
dat een breed palet van geologische-
opslagvoorwaarden wordt onderzocht en 
dat de doelstelling om het economisch 
herstel in heel Europa aan te moedigen, 
wordt ondersteund.

(15) Uit de in aanmerking komende 
projecten zal een selectie moeten worden 
gemaakt. Deze selectie moet er onder meer 
voor zorgen dat niet meer dan één project 
voor koolstofafvang en -opslag per lidstaat 
wordt ondersteund.

Or. en

Amendement 39
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) In het licht van het specifieke doel 
van deze verordening en gezien de grote 
behoefte aan maximale financiële steun 
voor de drie projectreeksen die erin zijn 
opgenomen, dient de Commissie de 
financiële instrumenten in deze 
verordening te versterking, in 
samenwerking met en met behulp van de 
financiële instrumenten van de Europese 
Investeringsbank.  Bijzondere aandacht 
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moet worden besteed aan de ontwikkeling 
door de Europese Investeringsbank van 
een financieringsfaciliteit voor de 
financiële steun een energieprojecten die 
in deze verordening zijn opgenomen, naar 
het voorbeeld van de 
financieringsfaciliteit risicodeling voor 
het onderzoek.

Or. en

Amendement 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Uiterlijk 30 juni 2009 dient de 
Commissie het Europees Parlement een 
voorstel voor te leggen ter verbetering van 
het functioneren van de drie Europese 
structuurfondsen, in het bijzonder voor 
KMO's, onder andere via het bekorten 
van de betalingstermijn van de fondsen en 
de mogelijkheid om bijdragen van de 
fondsen vooraf te ontvangen. 

Or. en

Motivering

Het is van het grootste belang om na te gaan op welke wijze de toegang tot de Europese 
Structuurfondsen kan worden verbeterd, met name voor KMO's, omdat zij 
hoogstwaarschijnlijk geen bijdragen zullen ontvangen via het economisch herstelplan.

Amendement 41
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Wegens de dringende behoefte om de (23) Wegens de dringende behoefte om de 
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economische crisis en de toenemende 
energiebehoeften van de Gemeenschap aan 
te pakken, dient deze verordening 
onmiddellijk na haar bekendmaking in 
werking te treden,

economische crisis en de toenemende 
energiebehoeften van de Gemeenschap aan 
te pakken, dient deze verordening 
onmiddellijk na haar bekendmaking in 
werking te treden; en bovendien dient de 
Commissie een nieuw hulpprogramma 
voor economisch herstel voor te bereiden 
en communautaire financiële bijstand te 
verlenen aan projecten op het terrein van 
de energie, voor de periode na 2010.

Or. en

Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt een 
financieringsinstrument ingevoerd, het 
Europees herstelprogramma op het gebied 
van energie, hierna "het programma" 
genoemd, voor de ontwikkeling van 
projecten op het gebied van energie in de 
Gemeenschap die bijdragen tot het 
economisch herstel, de continuïteit van de 
energievoorziening en de vermindering van 
de broeikasgasemissies. 

Bij deze verordening wordt een 
financieringsinstrument ingevoerd, het 
Europees herstelprogramma op het gebied 
van energie, hierna "het programma" 
genoemd, voor de ontwikkeling van 
projecten op het gebied van energie in de 
Gemeenschap die bijdragen tot het 
economisch herstel, de continuïteit van de 
energievoorziening, energie-efficiëntie en 
de vermindering van de 
broeikasgasemissies.

Or. en

Motivering

Deze verordening stelt een financieringsinstrument, het Europees herstelprogramma op het 
gebied van energie vast, en het is van belang daarin energie-efficiëntie, en met name energie-
efficiëntie in gebouwen en innovatieve technologieën op te nemen. 
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Amendement 43
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt voorzien in subprogramma's om 
deze doelstellingen te bevorderen, met 
name op het gebied van:

Er wordt voorzien in subprogramma's om 
deze doelstellingen te bevorderen, met 
name op het gebied van:

(a) gas- en elektriciteitsinterconnecties (a) gas- en elektriciteitsinterconnecties
(b) offshore-windenergie; en (b) offshore-windenergie;

(c) koolstofafvang en -opslag. (c) koolstofafvang en -opslag.

(c bis) energie-efficiëntie, met name in 
gebouwen, en 
(c ter) innovatieve technologieën

Or. en

Motivering

Deze verordening stelt een financieringsinstrument, het Europees herstelprogramma op het 
gebied van energie vast, en het is van belang daarin energie-efficiëntie, en met name energie-
efficiëntie in gebouwen en innovatieve technologieën op te nemen. 

Amendement 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt voorzien in subprogramma's om 
deze doelstellingen te bevorderen, met 
name op het gebied van:

Er wordt voorzien in subprogramma's om 
deze doelstellingen te bevorderen, met 
name op het gebied van:

(a) gas- en elektriciteitsinterconnecties (a) gas- en elektriciteitsinterconnecties, met 
name het EU-supernetwerk;

(b) offshore-windenergie; en (b) offshore-windenergie en andere 
hernieuwbare energiebronnen;

(c) koolstofafvang en -opslag. (c) energie-efficiëntie, met name door 
middel van projecten voor ‘intelligente 
steden’;
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(c bis) eco-industrieën, met name een 
verhoging van de 
grondstoffenproductiviteit.

Or. en

Amendement 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt voorzien in subprogramma's om 
deze doelstellingen te bevorderen, met 
name op het gebied van:

Er wordt voorzien in subprogramma's om 
deze doelstellingen te bevorderen, met 
name op het gebied van:

(a) gas- en elektriciteitsinterconnecties (a) gas- en elektriciteitsinterconnecties

(b) offshore-windenergie; en (b) offshore-windenergie;
(c) koolstofafvang en -opslag. (c) koolstofafvang en -opslag;

(c bis) energie-efficiëntie met inbegrip van 
intelligente steden; en
(c ter) andere hernieuwbare energie.

Or. en

Motivering

Projecten op het terrein van energie-efficiëntie, met name intelligente steden, en 
hernieuwbare energieën kunnen onmiddellijk van start gaan en dragen potentieel in hoge 
mate bij aan economisch herstel. Ze dienen derhalve te worden beschouwd als subsidiabele 
sectoren in het kader van deze verordening.

Amendement 46
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) energiebesparing en energie-
efficiëntie;
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Or. en

Motivering

De voorkeur dient te worden gegeven aan kortetermijnprojecten, met kortetermijnresultaten 
zodat ze een groot effect hebben op de huidige crisis. 

Amendement 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) steden met intelligente energie

Or. en

Motivering

Stedelijke gebieden huisvesten 80% van de Europese burgers en zijn verantwoordelijk voor 
70% van de uitstoot van broeikasgassen en spelen dus een belangrijke rol bij de bestrijding 
van de klimaatverandering.  Er is een groot potentieel van en er bestaat een grote behoefte 
aan investeringen voor duurzame energie op lokaal niveau, waardoor werkgelegenheid wordt 
gecreëerd en tevens klimaat- en energiedoelen sneller worden bereikt. 

Amendement 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts wordt vastgesteld welke projecten 
in het kader van elk subprogramma moeten 
worden gefinancierd en worden de criteria 
bepaald voor de selectie en uitvoering van 
acties om deze projecten te realiseren.

Voorts wordt aangegeven welke projecten 
in het kader van elk subprogramma moeten 
worden gefinancierd en worden de criteria 
bepaald voor de selectie en uitvoering van 
acties om deze projecten te realiseren.

Or. en

Motivering

Projecten op het terrein van energie-efficiëntie, met name intelligente steden, en 
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hernieuwbare energieën kunnen onmiddellijk van start gaan en dragen potentieel in hoge 
mate bij aan economisch herstel. Ze dienen derhalve te worden beschouwd als subsidiabele 
sectoren in het kader van deze verordening.

Amendement 49
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de vastgestelde subprogramma's 
en aangewezen projecten, wegens het 
ontbreken van een uitgewerkt project, niet 
klaar zijn voor investeringen, kan deze 
verordening worden aangevuld met 
voorstellen tot vaststelling van extra 
subprogramma's en projecten.  

Or. en

Motivering

Indien aangewezen projecten binnen de volgende twee jaar niet klaar zijn voor investeringen, 
moet de financiële steun voor die projecten beschikbaar worden gesteld voor andere 
subsidiabele projecten die voldoen aan de criteria, vastgelegd in alinea 1. 

Amendement 50
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een volgorde bepaald voor de 
diverse projecten, haar gelang de 
haalbaarheid van uitvoering en de 
snelheid waarmee ze kunnen worden 
voltooid.  Er zal een hoge mate van 
flexibiliteit bestaan tussen de projecten op 
deze vier terreinen. 

Or. en
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Motivering

De voorkeur dient te worden gegeven aan kortetermijnprojecten, met kortetermijnresultaten 
zodat ze een groot effect hebben op de huidige crisis. 

Amendement 51
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "investeringsfase": de fase van een 
project waarin de bouw plaatsvindt en de 
investeringskosten worden opgelopen;

(e) "investeringsfase": de fase van een 
project waarin voortgeschreden technische 
studies en de bouw plaatsvinden en de 
investeringskosten worden opgelopen;

Or. en

Motivering

In het kader van de technische studies wordt een groot aantal fasen bestudeerd, met inbegrip 
van het project zelf, wat past bij een meer gevorderd stadium. Ze dienen dan ook een rol te 
spelen in de investeringsfase en niet in de planningfase. 

Amendement 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) "intelligente steden": steden die 
zich verplichten tot energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, met name in de 
bouw- en vervoerssector, en die op EU-
niveau hun inspanningen coördineren, 
met name via netwerken als het 
Convenant van burgemeesters; 

Or. en
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Amendement 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) "hernieuwbare energie": energie 
uit hernieuwbare, niet-fossiele 
energiebronnen, zoals gedefinieerd in 
artikel 2 van Richtlijn 2009/xxxx van het 
Europees Parlement en de Raad over het 
stimuleren van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen;

Or. en

Amendement 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) "intelligente steden": steden die 
zich verbinden tot het stimuleren van 
energie-efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouw- en 
huisvestingssector en tot 
openbaarvervoerprojecten zonder 
schadelijke gevolgen voor het milieu, en 
die zorgen voor coördinatie op EU-
niveau, met name via netwerken zoals het 
Convenant van burgemeesters, 

Or. en
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Amendement 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quater) "eco-industrie": economische 
activiteiten die goederen en diensten 
produceren die het mogelijk maken 
milieuschade aan water, lucht en grond 
alsook problemen die verband houden met 
afval, lawaai en ecosystemen, te meten, te 
voorkomen, te beperken of te corrigeren. 
Dit omvat schonere technologieën, 
producten en diensten die het gevaar voor 
het milieu beperken en verontreiniging en 
grondstoffenverbruik verminderen;

Or. en

Amendement 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) "innovatieve financiële 
instrumenten": instrumenten met een 
aanzienlijk hefboomeffect op publieke en 
particuliere investeringen; zij omvatten 
direct equity voor grootschalige projecten, 
met name via het Marguerite Fund, direct 
equity voor kleine en middelgrote 
projecten via deelneming in 
risicokapitaalfondsen van de EIB, 
leninggarantieregelingen en 
risicodelingsfaciliteiten bij de EIB of 
handelsbanken, of het financieren van 
technische hulp aan "katalysatoren van 
verandering", zoals "intelligente steden"; 

Or. en
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Amendement 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) "eigen verdienste": het beginsel 
dat aan levensvatbare en duurzame 
projecten, die uit de subsidiabele 
projecten zijn geselecteerd, subsidie of 
hulp wordt toegekend, in het kader van 
een innovatief financieringsinstrument. 

Or. en

Amendement 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van het programma voor 
2009 en 2010 bedragen 3 500 miljoen 
euro, die als volgt worden toegewezen:

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor 2009 
en 2010 bedragen 3 750 miljoen euro.

Or. en

Amendement 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van het programma voor 
2009 en 2010 bedragen 3 500 miljoen euro, 

1. De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van het programma voor 
2009 en 2010 bedragen 3 500 miljoen euro, 
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die als volgt worden toegewezen: die als volgt worden toegewezen:

(a) gas- en 
elektriciteitsinterconnectieprojecten: 1,750 
miljoen euro;

(a) gas- en 
elektriciteitsinterconnectieprojecten tot 
1,750 miljoen euro;

(b) offshore-windenergieprojecten: 500 
miljoen euro;

(b) offshore-windenergieprojecten: tot 500 
miljoen euro;

(c) projecten voor koolstofafvang en -
opslag: 1 250 miljoen euro.

(c) projecten voor koolstofafvang en -
opslag: tot 1,250 miljoen euro;

(c bis) investeringen in energiebesparing 
en energie-efficiëntie, met name in het 
kader van plaatselijke 
energiebesparingsprogramma's, tot 1,000 
miljoen euro 
Bij de besluitvorming over de concrete 
financiering in het kader van de punten 
(a) tot c bis) dient erop te worden gelet dat 
de totale financiële middelen niet worden 
overschreden.

Or. en

Motivering

Lokale en regionale initiatieven die tamelijk gemakkelijk en snel kunnen worden uitgevoerd, 
dienen ook te worden ondersteund.

Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) projecten voor koolstofafvang en -
opslag: 1 250 miljoen euro.

(c) projecten voor koolstofafvang en -
opslag: 750 miljoen euro.

Or. en

Motivering

Van belang voor een betere spreiding van de middelen.
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Amendement 61
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) energie-efficiëntie, met name in 
gebouwen:  500 miljoen.

Or. en

Motivering

Er dient in energie-efficiëntie van gebouwen te worden geïnvesteerd, aangezien dit één van de 
sectoren is die de Europese economie kan stimuleren 

Amendement 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) steden met intelligente energie: 500 
miljoen euro

Or. en

Amendement 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een bedrag van 50% van de in lid 1 
vermelde totale financiële enveloppe, 
oftewel 1 875 miljoen euro, gaat in de 
vorm van rechtstreekse subsidies naar 
projecten die binnen het 
toepassingsgebied van lid 1 c) vallen; de 
resterende 50% van de totale financiële 
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enveloppe wordt toegewezen in de vorm 
van innovatieve 
financieringsinstrumenten. Middelen die 
in 2009 niet worden toegewezen in de 
vorm van subsidies, worden opnieuw 
toegewezen aan innovatieve 
financieringsinstrumenten.  

Or. en

Amendement 64
Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De energie-infrastructuur die uit 
beschikbare Europese fondsen wordt 
gefinancierd of medegefinancierd, moet 
economisch levensvatbaar zijn en 
beschikken over een toegevoegde waarde 
voor Europa als geheel. 

Or. en

Amendement 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De voor de innovatieve 
financieringsinstrumenten bestemde 
bijdrage uit de begroting van de Europese 
Unie aan de EIB, het EIF en andere 
openbare banken, waarnaar wordt 
verwezen in lid 1 bis, bedraagt 
1 875 miljoen euro. De relevante 
financiële instellingen dragen een 
identiek bedrag bij, dat wil zeggen nog 
eens 1 875 miljoen euro, zodat de 
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middelen voor de innovatieve 
financieringsinstrumenten in totaal 
3 750 miljoen euro bedragen, met een 
aanzienlijk bijkomend hefboomeffect op 
openbare en particuliere investeringen 
van 5 à 15 miljoen euro, afhankelijk van 
de aard van het innovatieve 
financieringsinstrument.

Or. en

Amendement 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Het in lid 1 bis en lid 1 ter 
vermelde totale bedrag aan rechtstreekse 
subsidies en innovatieve 
financieringsinstrumenten, namelijk 
5 625 miljoen euro, wordt evenredig en op 
flexibele wijze volgens het principe van de 
eigen verdienste verdeeld tussen:

(a) gas- en 
elektriciteitsinterconnectieprojecten: 1.750 
miljoen euro;

(a) gaspijpleidingen en 
elektriciteitsinterconnectieprojecten, met 
name het EU-supernetwerk;

(b) offshore-windenergieprojecten: 500 
miljoen euro;

(b) offshore-windenergieprojecten en 
projecten voor andere hernieuwbare 
energiebronnen (...);

(c) projecten voor koolstofafvang en -
opslag: 1 250 miljoen euro.

(c) energie-efficiëntie, met name het 
programma voor ‘intelligente steden’;
(c bis) eco-industrieën.

Or. en
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Amendement 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De financiële middelen die worden 
uitgetrokken voor projecten in de bijlage, 
die niet voldoen aan de 
subsidiabiliteitscriteria in de artikel 8, 14 
en 19, worden onmiddellijk opnieuw 
toegewezen aan projecten voor energie-
efficiëntie, zoals intelligente steden en 
andere projecten voor hernieuwbare 
energie, bedoeld in de punten (c bis) en (c 
ter) van artikel 1, die wel voldoen aan de 
criteria van subsidiabiliteit in artikel 23 
bis. 

Or. en

Motivering

Projecten op het terrein van energie-efficiëntie, met name intelligente steden en hernieuwbare 
energieën kunnen onmiddellijk van start gaan en dragen potentieel in hoge mate bij aan 
economisch herstel.

Amendement 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De begrotingsautoriteit neemt binnen zes
weken een besluit over de voorstellen van 
de Commissie. Indien binnen deze termijn 
geen besluit is genomen, worden de 
voorstellen geacht te zijn goedgekeurd.

4. De begrotingsautoriteit neemt binnen 
twaalf weken een besluit over de 
voorstellen van de Commissie.

Or. en
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Amendement 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II – Subprogramma's

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk II schrapen

Or. en

Motivering

In plaats van zeer specifieke bepalingen over ieder eventueel subprogramma zoals door de 
Commissie voorgesteld, is het beter en gemakkelijker horizontale bepalingen vast te stellen 
over alle subprogramma's We hebben dan ook geheel "Hoofdstuk II" vervangen door een 
pakket gemeenschappelijke bepalingen in Hoofdstuk III. Door dit amendement wordt geheel 
Hoofdstuk II geschrapt van artikel 4 t/m artikel 22. 

Amendement 70
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de optimalisering van de capaciteit van 
het energienetwerk en de integratie van de 
interne energiemarkt, met name wat het 
grensoverschrijdende gedeelte betreft;

b) de optimalisering van de capaciteit van 
het energienetwerk en de integratie van de 
interne energiemarkt, met name wat het 
grensoverschrijdende gedeelte betreft, die 
zal worden georiënteerd op de koppeling 
van alle nationale markten van de 
lidstaten en niet beperkt zal blijven tot 
bepaalde regio's; 

Or. en

Motivering

Beperking van de investering tot de regionale interconnectie zou een onderschatting zijn van 
het potentieel van de interconnecties en zou niet bijdragen aan de continuïteit van de 
bevoorrading van de betrokken lidstaten.
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Amendement 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de ontwikkeling van een netwerk ter 
verbetering van de economische en sociale 
samenhang door de ontsluiting van de 
minder ontwikkelde en insulaire gebieden 
in de Gemeenschap;

(c) de ontwikkeling van een 
energienetwerk ter verbetering van de 
economische en sociale samenhang en ter 
ontsluiting van de minder ontwikkelde en 
insulaire gebieden in de Gemeenschap;

Or. en

Amendement 72
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de aansluiting van hernieuwbare 
energiebronnen; en

(d) de aansluiting en integratie van 
hernieuwbare energiebronnen; en 

Or. en

Motivering

Net zo belangrijk als de fysieke aansluiting van hernieuwbare energiebronnen is de integratie 
van het netwerk en het daaropvolgende beheer. De infrastructuren zijn van essentieel belang 
voor de integratie omdat de systemen met een hoge mate van interconnectie sterker zijn en 
een hoger aandeel van hernieuwbare energie kunnen verwerken, wat overeenkomt met de EU-
doelen. 
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Amendement 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het geven van een passend 
antwoord op de recente gascrisis.

Or. en

Amendement 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma moet zorgen voor de 
dringende aanpassing en ontwikkeling van 
de energienetwerken die van bijzonder 
belang zijn voor de Gemeenschap, om de 
werking van de interne energiemarkt te 
ondersteunen en, in het bijzonder, om de 
problemen met knelpunten, continuïteit en 
diversificatie van de energievoorziening op 
te lossen en milieu-, technische en 
financiële hindernissen te overwinnen. De 
speciale communautaire steun is nodig om 
energienetwerken intensiever te 
ontwikkelen en de totstandbrenging ervan 
te versnellen.

Het programma moet zorgen voor de 
dringende aanpassing en ontwikkeling van 
de energienetwerken die van bijzonder 
belang zijn voor de Gemeenschap, om de 
werking van de interne energiemarkt te 
ondersteunen en, in het bijzonder, om de 
problemen met knelpunten, continuïteit en 
diversificatie van de energievoorziening op 
te lossen en milieu-, technische en 
financiële hindernissen te overwinnen. De 
speciale communautaire steun is nodig om 
energienetwerken intensiever te 
ontwikkelen en de totstandbrenging ervan 
te versnellen, in het bijzonder in de 
lidstaten die in januari 2009 werden 
getroffen door de gascrisis en het 
kwetsbaarst zijn voor onderbrekingen van 
de gastoevoer. 

Or. en
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Amendement 75
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel A van de bijlage bevat een lijst van 
projecten die voldoen aan de in artikel 5 
genoemde prioriteiten.

Deel A en B van de bijlage bevatten een 
indicatieve lijst van projecten die voldoen 
aan de in artikel 5 genoemde prioriteiten.

Or. en

Motivering

De voorkeur dient te worden gegeven aan kortetermijnprojecten, met kortetermijnresultaten 
zodat ze een groot effect hebben op de huidige crisis. 

Amendement 76
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële steun voor gas- en 
elektriciteitsinterconnectieprojecten in het 
kader van het programma wordt toegekend 
aan acties ter verwezenlijking van de 
projecten in deel A van de bijlage, of delen 
daarvan.

1. De financiële steun voor gas- en 
elektriciteitsinterconnectieprojecten in het 
kader van het programma wordt toegekend 
aan acties die bijdragen aan de toename 
van energie-efficiëntie, bijvoorbeeld in 
gebouwen, of de projecten in deel A van de 
bijlage, of delen daarvan, verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat financiële steun in het kader van het programma voor projecten van 
gas- en electriciteitsinterconnecties wordt toegekend aan acties die ook bijdragen aan de 
toename van de energie-efficiëntie, bijvoorbeeld in gebouwen.  
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Amendement 77
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voorstellen zullen slechts in 
aanmerking komen voor steun in het kader 
van het programma als zij voorzien in de 
tenuitvoerlegging van de in deel A van de 
bijlage genoemde projecten en het aldaar 
vastgelegde maximumbedrag van de steun 
niet overschrijden.

1. De voorstellen zullen slechts in 
aanmerking komen voor steun in het kader 
van het programma als zij voorzien in de 
tenuitvoerlegging van de in deel A van de 
bijlage genoemde projecten met betrekking 
tot energie-efficiëntie, met name in 
gebouwen, of van andere in de bijlage 
genoemde projecten en het aldaar 
vastgelegde maximumbedrag van de steun 
niet overschrijden.

Or. ro

Motivering

Energie-efficiëntie kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van Europa

Amendement 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) voor langetermijnprojecten, die 
uiterlijk eind 2010 van start moeten gaan; 

Or. en

Motivering

Teneinde ervoor te zorgen dat projecten die in het kader van deze verordening in aanmerking 
komen voor financiering een concrete bijdrage leveren aan het economisch herstel, is het van 
vitaal belang dat de projecten in kwestie binnen anderhalf jaar van start gaan.  Het is even 
belangrijk dat de financiering gericht wordt op grootschalige projecten zodat over een lange 
periode een bijdrage wordt geleverd aan financieel herstel. 
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Amendement 79
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er wordt een volgorde bepaald voor 
de diverse projecten, naar gelang de 
haalbaarheid van uitvoering en de 
snelheid waarmee ze kunnen worden 
verwezenlijkt. 

Or. en

Motivering

De voorkeur dient te worden gegeven aan kortetermijnprojecten, met kortetermijnresultaten 
zodat ze een groot effect hebben op de huidige crisis. 

Amendement 80
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de rijpheid, in het bijzonder met 
betrekking tot het vermogen om de 
werkzaamheden snel aan te vatten en tegen 
eind 2010 financiële verplichtingen aan te 
gaan;

(a) de rijpheid, in het bijzonder met 
betrekking tot het vermogen om de 
werkzaamheden snel aan te vatten en tegen 
eind 2011 financiële verplichtingen aan te 
gaan;

Or. en

Motivering

Het herstelplan is opgezet als een stimulans voor de Europese economie dat gebaseerd is op 
langetermijndoelen van de EU en dat door het bereiken van een groei van de 
interconnectiecapaciteit een geweldige kans biedt om de gemeenschappelijke energiemarkt 
naderbij te brengen. 
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Amendement 81
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de termijn waarop de toename van 
de interconnectiecapaciteit beschikbaar 
moet zijn voor de marktdeelnemers, die 
niet langer mag duren dan drie jaar na de 
toewijzing van de steun;  

Or. en

Motivering

Het herstelplan is opgezet als een stimulans voor de Europese economie dat gebaseerd is op 
langetermijndoelen van de EU en dat door het bereiken van een groei van de 
interconnectiecapaciteit een geweldige kans biedt om de gemeenschappelijke energiemarkt 
naderbij te brengen. 

Amendement 82
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) de toename van de 
transportcapaciteit voor elektriciteit of 
gas, tenminste tussen de grenzen van de 
lidstaten die bij het project betrokken zijn, 
ongeacht of de steun wordt verleend aan 
één of meer van die lidstaten;  

Or. en

Motivering

Het herstelplan is opgezet als een stimulans voor de Europese economie dat gebaseerd is op 
langetermijndoelen van de EU en dat door het bereiken van een groei van de 
interconnectiecapaciteit een geweldige kans biedt om de gemeenschappelijke energiemarkt 
naderbij te brengen. 
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Amendement 83
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) de mate waarin het project 
aansluit op de prioriteiten die zijn 
vastgesteld in elk van de regionale 
initiatieven, die onder leiding staan van de 
Europese Groep van regelgevende 
instanties voor gas en elektriciteit 
(ERGEG), met het doel de 
gemeenschappelijke Europese 
energiemarkt te verwezenlijken; 

Or. en

Motivering

Het herstelplan is opgezet als een stimulans voor de Europese economie dat gebaseerd is op 
langetermijndoelen van de EU en dat door het bereiken van een groei van de 
interconnectiecapaciteit een geweldige kans biedt om de gemeenschappelijke energiemarkt 
naderbij te brengen. 

Amendement 84
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) het potentieel voor de verbetering 
van de energie-efficiëntie en 
vermindering van het verbruik van 
primaire energie in gebouwen en elders.

Or. ro

Motivering

Teneinde ontvangen voorstellen goed te kunnen beoordelen, moeten de criteria die de 
Commissie toepast ook de eventuele vergroting van de energie-efficiëntie en de vermindering 
van het verbruik van primaire energie in de bouwsector en elders, omvatten. 
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Amendement 85
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Er wordt een volgorde bepaald voor 
de diverse projecten, naar gelang de 
haalbaarheid van uitvoering en de 
snelheid waarmee ze kunnen worden 
verwezenlijkt. 

Or. en

Motivering

De voorkeur dient te worden gegeven aan kortetermijnprojecten, met kortetermijnresultaten 
zodat ze een groot effect hebben op de huidige crisis. 

Amendement 86
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële steun voor offshore-
windenergieprojecten wordt toegekend na 
een uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen voor acties ter uitvoering van 
de in deel B van de bijlage genoemde 
projecten.

1. De financiële steun voor offshore-
windenergieprojecten wordt toegekend na 
een uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen ter uitvoering van projecten, 
zoals die welke indicatief in deel B van de 
bijlage worden genoemd. 

Or. en

Motivering

De bijlage moet dienovereenkomstig worden aangepast.
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Amendement 87
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De in lid 1 bedoelde offshore 
windprojecten wordt financiering 
toegekend indien ze overeenstemmen met 
de prioriteiten die zijn opgenomen in het 
strategisch plan voor energietechnologie 
voor Europa (het SET-plan).  Er wordt 
rekening gehouden met het SET-plan bij 
het vaststellen van toekomstige 
financieringsprioriteiten in verband met 
de zes Europese industriële initiatieven uit 
het SET-plan. 

Or. en

Motivering

Het SET-plan is gericht op bespoediging van de ontwikkeling van een breed pakket 
technologieën, die alle nodig zijn als bijdrage aan de bestrijding van klimaatverandering en 
verbetering van de continuïteit van de energietoevoer. Het herstelplan levert alleen een 
bijdrage aan voorafgaande financiering van offshore wind en koolstofafvang en -opslag.  Bij 
toekomstig begrotingsoverleg moet de financiering van andere technologieën in overweging 
worden genomen om ervoor te zorgen dat deze technologieën niet veronachtzaamd worden en 
dat windenergie en koolstofafvang en -opslag geen dubbele financiering ontvangen uit diverse 
bronnen, ten nadele van andere sectoren. 

Amendement 88
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voorstellen komen slechts in 
aanmerking voor steun in het kader van 
het programma als zij voorzien in de 
tenuitvoerlegging van de in deel B van de 
bijlage genoemde projecten, als zij de
aldaar vastgelegde maximumbedragen 
van de steun niet overschrijden en als zij 

1. De voorstellen komen slechts in 
aanmerking voor steun als zij voorzien in 
de tenuitvoerlegging van projecten, zoals 
die welke zijn opgenomen in deel B van 
bijlage B.
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aan de volgende voorwaarden voldoen:

Or. en

Motivering

De voorkeur dient te worden gegeven aan kortetermijnprojecten, met kortetermijnresultaten 
zodat ze een groot effect hebben op de huidige crisis. 

Amendement 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het tijdschema van het project moet 
substantiële kapitaaluitgaven in 2009 en
2010 omvatten;

(a) het project is een langetermijnproject, 
dat uiterlijk eind 2010 van start moet 
gaan; 

Or. en

Motivering

Teneinde ervoor te zorgen dat projecten die in het kader van deze verordening in aanmerking 
komen voor financiering een concrete bijdrage leveren aan het economisch herstel, is het van 
vitaal belang dat de projecten in kwestie binnen anderhalf jaar van start gaan.  Het is even 
belangrijk dat de financiering gericht wordt op grootschalige projecten zodat over een lange 
periode een bijdrage wordt geleverd aan financieel herstel. 

Amendement 90
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er wordt een volgorde bepaald voor 
de diverse projecten, haar gelang de 
haalbaarheid van uitvoering en de 
snelheid waarmee ze kunnen worden 
verwezenlijkt. . 
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Or. en

Motivering

De voorkeur dient te worden gegeven aan kortetermijnprojecten, met kortetermijnresultaten 
zodat ze een groot effect hebben op de huidige crisis. 

Amendement 91
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de mate waarin de in artikel 14, lid 
2 bedoelde communautaire 
ondernemingen het betroffen Europese 
bedrijfsleven naar behoren inschakelen.  

Or. en

Motivering

Indien het herstelplan de gewenste gevolgen wil opleveren, moet het een consistente 
afspiegeling zijn van het Europese bedrijfsleven. 

Amendement 92
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Er wordt een volgorde bepaald voor 
de diverse projecten, naar gelang de 
haalbaarheid van uitvoering en de 
snelheid waarmee ze kunnen worden 
verwezenlijkt. 

Or. en

Motivering

De voorkeur dient te worden gegeven aan kortetermijnprojecten, met kortetermijnresultaten 
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zodat ze een groot effect hebben op de huidige crisis. 

Amendement 93
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële steun voor projecten voor 
koolstofafvang en -opslag wordt toegekend 
aan acties ter verwezenlijking van de
projecten in deel C van de bijlage.

1. De financiële steun voor projecten voor 
koolstofafvang en -opslag wordt toegekend 
aan acties ter verwezenlijking van 
projecten zoals die in deel C van de bijlage.

Or. en

Motivering

De bijlage moet dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement 94
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De financiële steun mag aan niet meer 
dan 5 projecten worden verleend. De steun 
bedraagt maximaal 250 miljoen euro per 
project.

4. De financiële steun mag aan niet meer 
dan 5 projecten worden verleend. De steun 
bedraagt maximaal 150 miljoen euro per 
project.

Or. en
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Amendement 95
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De in lid 1 bedoelde projecten voor 
koolstofafvang en -opslag ontvangen 
financiering in overeenstemming met het 
strategisch plan voor energietechnologie 
voor Europa (SET-plan).  Er wordt 
rekening gehouden met het SET-plan bij 
het vaststellen van toekomstige 
financieringsprioriteiten in verband met 
de zes Europese industriële initiatieven uit 
het SET-plan. 

Or. en

Motivering

Het SET-plan is gericht op bespoediging van de ontwikkeling van een breed pakket 
technologieën, die alle nodig zijn als bijdrage aan de bestrijding van klimaatverandering en 
verbetering van de continuïteit van de energietoevoer. Het herstelplan levert alleen een 
bijdrage aan voorafgaande financiering van offshore wind en koolstofafvang en -opslag.  Bij 
toekomstig begrotingsoverleg moet de financiering van andere technologieën in overweging 
worden genomen om ervoor te zorgen dat deze technologieën niet veronachtzaamd worden en 
dat windenergie en koolstofafvang en -opslag geen dubbele financiering ontvangen uit diverse 
bronnen, ten nadele van andere sectoren. 

Amendement 96
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorstellen komen slechts in 
aanmerking voor steun in het kader van het 
programma als zij dienen ter uitvoering 
van de in deel C van de bijlage genoemde 
projecten en als zij aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

1. Voorstellen komen slechts in 
aanmerking voor steun in het kader van het 
programma als zij dienen ter uitvoering 
van genoemde projecten, zoals die in deel 
C van de bijlage.
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Or. en

Motivering

De bijlage moet dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement 97
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) er moet worden aangetoond dat de 
projecten het vermogen hebben om ten 
minste 85% van de CO2 af te vangen in 
elektriciteitscentrales met een vermogen 
van ten minste 300 MW of equivalent en 
om die CO2 veilig te transporteren en 
ondergronds in geologische lagen op te 
slaan;

(a) er moet worden aangetoond dat de 
projecten het vermogen hebben om ten 
minste 85% van de CO2 af te vangen in 
elektriciteitscentrales met een vermogen 
van ten minste 300 MW of equivalent (of 
in afvangapparatuur die een 
rookgasstroom behandelt, die tenminste in 
overeenstemming is met 300 MWe output 
in een grotere elektriciteitscentrale) en om 
die CO2 veilig te transporteren en 
ondergronds in geologische lagen op te 
slaan;

Or. en

Motivering

Het is van belang te specificeren dat het mogelijk zou zijn een demonstratieproject voor 
koolstofafvang en -opslag te realiseren, waarin rookgas wordt behandeld dat overeenkomt 
met een output van ten minste 300 MW, zelfs indien de elektriciteitscentrale een gangbare 
capaciteit zou hebben van meer dan 300 MW (e.g. 80 M)  Dit maakt het mogelijk de totale 
kosten te drukken zonder echter de effectiviteit van de demonstratie in gevaar te brengen.

Amendement 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) er moet worden aangetoond dat de (a) er moet worden aangetoond dat de 
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projecten het vermogen hebben om ten 
minste 85% van de CO2 af te vangen in 
elektriciteitscentrales met een vermogen 
van ten minste 300 MW of equivalent en 
om die CO2 veilig te transporteren en 
ondergronds in geologische lagen op te 
slaan;

projecten het vermogen hebben om ten 
minste 85% van de CO2 af te vangen in 
elektriciteitscentrales met een vermogen 
van ten minste 300 MW of equivalent (of 
in afvangapparatuur die een 
rookgasstroom behandelt, die in 
overeenstemming is met 300 MWe output 
in een grotere elektriciteitscentrale) en om 
die CO2 veilig te transporteren en 
ondergronds in geologische lagen op te 
slaan;

Or. xm

Motivering

Many demonstration projects based on post-combustion capture technology will involve 
installations with an output exceeding 300 MW, treating only part, and not all, the flue gas 
flow. The above amendment makes this possible providing that the flue gas treated is equal to, 
or greater than, that which would be produced by a 300MW plant using the same technology. 
The decision not to treat the entire flue gas flow makes it possible to reduce the cost of the 
demonstration project without compromising the significance thereof. In fact, post-
combustion CO2 capture will be affected in modular plants.

Amendement 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) er moet worden aangetoond dat de 
projecten het vermogen hebben om ten 
minste 85% van de CO2 af te vangen in 
elektriciteitscentrales met een vermogen 
van ten minste 300 MW of equivalent en 
om die CO2 veilig te transporteren en 
ondergronds in geologische lagen op te 
slaan;

(a) er moet worden aangetoond dat de 
projecten het vermogen hebben om ten 
minste 85% van de CO2 af te vangen in 
elektriciteitscentrales met een vermogen 
van ten minste 250 MW of equivalent en 
om die CO2 veilig te transporteren en 
ondergronds in geologische lagen op te 
slaan;

Or. en

Motivering

Zonder de drempel van 250 MW, komt een aantal projecten dat voorkomt op de lijst van 
subsidiabele projecten in de bijlage niet in aanmerking voor financiering in het kader van het 
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programma.

Amendement 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het tijdschema van het project moet 
substantiële kapitaaluitgaven in 2009 en
2010 omvatten;

(b) de projecten moeten substantiële 
kapitaaluitgaven in het jaar 2010 kunnen 
vastleggen, mits zij de vereiste 
planningautorisatie verwerven.  De 
belangrijkste uitgaven zullen in jaar 2013 
plaatsvinden en de laatste uitgaven 
worden gepland voor 2014/2015. 

Or. xm

Motivering

De oorspronkelijke formulering waarin substantiële uitgaven in 2009 en 2010 worden 
verlangd, houdt geen rekening met het feit dat geen enkele investering kan worden gedaan 
zolang geen goedkeuring is verleend.  Dit hangt af van de omzetting op nationaal niveau van 
de richtlijn betreffende de opslag in grondlagen van kooldioxide en volgens de meest 
optimistische voorspellingen kan goedkeuring pas over twee jaar verwacht worden.  
Verwacht wordt dat de meeste investeringskosten vóór 2013 zullen plaatsvinden en in 
significante mate in 2014 en 2015. 

Amendement 101
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het tijdschema van het project moet 
substantiële kapitaaluitgaven in 2009 en
2010 omvatten;

(b) de projecten moeten substantiële 
kapitaaluitgaven in het jaar 2010 kunnen 
vastleggen, mits zij de vereiste 
planningautorisatie verwerven.  De 
belangrijkste uitgaven zullen in jaar 2013 
plaatsvinden en de laatste uitgaven 
worden gepland voor 2014/2015. 
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Or. en

Motivering

Gezien de concrete timing van de tenuitvoerlegging van de richtlijn over koolstofafvang en -
opslag, en de administratieve procedures voor de goedkeuring, moeten de belangrijkste 
uitgaven in 2013 plaatsvinden, terwijl de laatste investeringen worden gepland voor 2014 en 
2015. 

Amendement 102
Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het tijdschema van het project moet 
substantiële kapitaaluitgaven in 2009 en 
2010 omvatten;

(b) het tijdschema van het project moet 
substantiële kapitaalvastleggingen 
omvatten in de beide eerste jaren na de 
toekenning van de middelen. Alle 
vastleggingen zijn afhankelijk van de 
aanwezigheid van een nationaal kader en 
van de nodige vergunningen. 

Or. en

Motivering

De procedure van de selectie van de demonstratieprojecten kan tot einde 2009 duren. De 
voorgestelde exacte data zouden dan niet meer met de procedure te verenigen zijn. 
Kapitaalvastleggingen zijn alleen afhankelijk van voorwaarden die buiten de controle van de
projectexploitanten liggen.

Amendement 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het tijdschema van het project moet 
substantiële kapitaaluitgaven in 2009 en
2010 omvatten;

(b) het project is een langetermijnproject, 
dat uiterlijk eind 2010 van start moet 
gaan; 
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Or. en

Motivering

Teneinde ervoor te zorgen dat projecten die in het kader van deze verordening in aanmerking 
komen voor financiering een concrete bijdrage leveren aan het economisch herstel, is het van 
vitaal belang dat de projecten in kwestie binnen anderhalf jaar van start gaan.  Het is even 
belangrijk dat de financiering gericht wordt op grootschalige projecten zodat over een lange 
periode een bijdrage wordt geleverd aan financieel herstel. 

Amendement 104
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het tijdschema van het project moet 
substantiële kapitaaluitgaven in 2009 en 
2010 omvatten;

(b) het tijdschema van het project bevat de 
mogelijkheid om in 2011 financiële 
verplichtingen aan te gaan en omvat 
substantiële kapitaaluitgaven tegen eind 
2012;

Or. en

Amendement 105
Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het tijdschema van het project moet 
substantiële kapitaaluitgaven in 2009 en 
2010 omvatten;

(b) het tijdschema van het project moet 
substantiële uitgaven in 2009 en 2010 
omvatten;

Or. en

Motivering

De uitgaven moeten niet beperkt blijven tot kapitaaluitgaven maar ook andere uitgaven 
omvatten, zoals opslagvalidatie of gedetailleerde technische studies.



AM\772702NL.doc 61/99 PE421.268v01-00

NL

Amendement 106
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er wordt een volgorde bepaald voor 
de diverse projecten, naar gelang de 
haalbaarheid van uitvoering en de 
snelheid waarmee ze kunnen worden 
verwezenlijkt. 

Or. en

Motivering

De voorkeur dient te worden gegeven aan kortetermijnprojecten, met kortetermijnresultaten 
zodat ze een groot effect hebben op de huidige crisis. 

Amendement 107
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de degelijkheid van het financiële 
pakket voor de volledige investeringsfase 
van het project;

(b) de degelijkheid van het financiële 
pakket voor de volledige investeringsfase 
van het project, gebaseerd op een 
omvangrijk financieel plan en de 
vaststelling van terreinen, onderwerpen of 
investeringsfases waaraan de financiering 
zal worden besteed;

Or. en

Motivering

In de verordening dient, op heldere en ondubbelzinnige wijze, te worden gespecificeerd welke 
elementen nodig zijn voor de evaluatie van het financiële plan van een projectvoorstel.  Een 
in algemene bewoordingen gesteld artikel biedt geen krachtige steun aan de Europese 
Commissie bij het selecteren van voorstellen voor projecten inzake koolstofafvang en -opslag.
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Amendement 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de degelijkheid van het financiële 
pakket voor de volledige investeringsfase 
van het project;

(b) de degelijkheid van het financiële 
pakket voor de volledige investeringsfase 
van het project, gebaseerd op een 
omvangrijk financieel plan en de 
vaststelling van terreinen, onderwerpen of 
investeringsfases waaraan de financiering 
zal worden besteed;

Or. xm

Motivering

De algemene formulering van artikel 20, lid 1 (b) biedt de Commissie geen specifieke 
beoordelingsbasis voor de selectie van projecten voor koolstofafvang en -opslag. De 
verordening dient dan ook helder en ondubbelzinnig te specificeren welke elementen gebruikt 
moeten worden als basis voor de beoordeling van het financiële pakket voor de voorgestelde 
projecten. 

Amendement 109
Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gevraagde financiering per ton CO2-
vermindering tijdens de eerste 5 jaar 
(weging van 40%);

(a) de gevraagde financiering per ton CO2-
vermindering tijdens de eerste 5 jaar, onder 
andere rekening houdend met belangrijke 
factoren als de omvang van het project, de 
toegepaste technologie, de gebruikte 
brandstof en de vervoerswijze (weging van 
20%)

Or. en
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Motivering

Het voorstel is te simplistisch; de kosten per ton CO2 hangen onder andere af van de omvang 
van de projecten, de toegepaste technologie (voor- of naverbranding), de gebruikte brandstof, 
de vervoerswijze (met inbegrip van de lengte van de pijplijn), enz. 

Amendement 110
Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de complexiteit van het project en het 
niveau van innovatie van de gehele 
installatie, inclusief andere begeleidende 
onderzoeksactiviteiten en de verbintenis 
van de begunstigden om de resultaten van 
de door het project geboekte 
technologische vooruitgang beschikbaar te 
stellen voor andere Europese exploitanten, 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
met name de doelstellingen en structuren 
die zijn uiteengezet in het Europees 
strategisch plan voor energietechnologie 
(weging van 40%);

(b) het niveau van innovatie van de gehele 
installatie, inclusief andere begeleidende 
onderzoeksactiviteiten en de verbintenis 
van de begunstigden om de resultaten van 
de door het project geboekte 
technologische vooruitgang beschikbaar te 
stellen voor andere Europese exploitanten, 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
met name de doelstellingen en structuren 
die zijn uiteengezet in het Europees 
strategisch plan voor energietechnologie 
(weging van 20%);

Or. en

Motivering

Complexiteit moet niet worden aangemoedigd als doel op zich. Er dient een evenwicht te 
worden gevonden tussen de mogelijkheid dat het project de verwachte resultaten zal 
opleveren en de risico's van de technologie. 

Amendement 111
Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de waarschijnlijkheid dat het 
project het verwachte resultaat behaalt 
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(weging van 20%)

Or. en

Motivering

Complexiteit moet niet worden aangemoedigd als doel op zich. Er dient een evenwicht te 
worden gevonden tussen de mogelijkheid dat het project de verwachte resultaten zal 
opleveren en de risico's van de technologie. 

Amendement 112
Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de toegevoegde waarde van het 
project, zoals de bijdrage aan een 
toekomstige Europese infrastructuur van 
koolstofopvang en -opslag, die ten goede 
zou komen aan toekomstige commerciële 
projecten (weging van 20%);

Or. en

Motivering

Complexiteit moet niet worden aangemoedigd als doel op zich. Er dient een evenwicht te 
worden gevonden tussen de mogelijkheid dat het project de verwachte resultaten zal 
opleveren en de risico's van de technologie. 

Amendement 113
Herbert Reul, Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 
project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 
project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 
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houdend met de eventuele exploitatiebaten. 
De bijdrage mag niet groter zijn dan 80% 
van de totale subsidiabele 
investeringskosten.

houdend met de eventuele exploitatiebaten. 
De bijdrage mag niet groter zijn dan 80% 
van de totale subsidiabele 
investeringskosten. De ontvangst van 
EEPR-steun sluit andere 
financieringsbronnen niet uit.

Or. en

Amendement 114
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 
project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 
houdend met de eventuele 
exploitatiebaten. De bijdrage mag niet 
groter zijn dan 80% van de totale 
subsidiabele investeringskosten.

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de planning- en de 
investeringsfase van het project die alleen 
verband houden met koolstofafvang en -
opslag, De bijdrage mag niet groter zijn 
dan 80% van de totale subsidiabele 
investeringskosten.

Or. en

Motivering

Het is van belang ook de kosten die verband houden met de planningfase van het volledige 
project te beschouwen als subsidiabele investeringskosten. De inleidende fase van project is 
een geïntegreerd onderdeel van de tenuitvoerlegging van het grootschalige project.

Amendement 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de planning- en de 
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project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 
houdend met de eventuele 
exploitatiebaten. De bijdrage mag niet 
groter zijn dan 80% van de totale 
subsidiabele investeringskosten.

investeringsfase van het project die alleen 
verband houden met koolstofafvang en -
opslag, De bijdrage mag niet groter zijn 
dan 80% van de totale subsidiabele 
investeringskosten.

Or. xm

Motivering

In de geest van dit voorstel voor een verordening is het van belang dat ook de kosten van de 
planningfase van het grootschalige project op Europees niveau worden beschouwd als door 
het EEPR- programma te financieren kosten.  Ook de inleidende planningfase vormt een 
integraal onderdeel van de tenuitvoerlegging van het grootschalige project dat moet worden 
medegefinancierd.

Amendement 116
Philippe Busquin

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 
project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 
houdend met de eventuele exploitatiebaten. 
De bijdrage mag niet groter zijn dan 80%
van de totale subsidiabele 
investeringskosten.

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 
project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 
houdend met de eventuele exploitatiebaten. 
De bijdrage mag niet groter zijn dan 50%
van de totale subsidiabele 
investeringskosten.

Or. en
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Amendement 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 
project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 
houdend met de eventuele exploitatiebaten. 
De bijdrage mag niet groter zijn dan 80%
van de totale subsidiabele 
investeringskosten.

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 
project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 
houdend met de eventuele exploitatiebaten. 
De bijdrage mag niet groter zijn dan 50%
van de totale subsidiabele 
investeringskosten.

Or. en

Motivering

De drie verschillende projectgebieden van het herstelplan moeten een gelijke behandeling 
krijgen.  Het herstelplan is bedoeld zoveel mogelijk baat te hebben van zo weinig mogelijk 
kosten.  Koolstofafvang en -opslag staat teveel in het brandpunt.  Het geld van de 
belastingbetaler moet zodanig worden besteed dat er zo snel mogelijk profijt van wordt 
getrokken.  Door vermindering van het percentage van de totale subsidiabele 
investeringskosten tot het niveau van interconnectie- en offshoreprojecten, kunnen 
aanvullende middelen worden vrijgemaakt zonder de totale financiering van het herstelplan te 
verhogen. 

Amendement 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 
project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 
houdend met de eventuele exploitatiebaten. 
De bijdrage mag niet groter zijn dan 80%
van de totale subsidiabele 

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 
project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 
houdend met de eventuele exploitatiebaten. 
De bijdrage mag niet groter zijn dan 50%
van de totale subsidiabele 
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investeringskosten. investeringskosten.

Or. en

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk omwille van de consistentie met de beginselen die zijn 
vastgelegd in het ETS-dossier (overweging 20), dat in december 2008 door het Parlement 
werd goedgekeurd. 

Amendement 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 
project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 
houdend met de eventuele exploitatiebaten. 
De bijdrage mag niet groter zijn dan 80%
van de totale subsidiabele 
investeringskosten.

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 
project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 
houdend met de eventuele exploitatiebaten. 
De bijdrage mag niet groter zijn dan 50%
van de totale subsidiabele 
investeringskosten.

Or. en

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 
project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 
houdend met de eventuele exploitatiebaten. 
De bijdrage mag niet groter zijn dan 80%
van de totale subsidiabele 

De financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten van die 
aspecten van de investeringsfase van het 
project die alleen verband houden met 
koolstofafvang en -opslag, rekening 
houdend met de eventuele exploitatiebaten. 
De bijdrage mag niet groter zijn dan 50%
van de totale subsidiabele 
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investeringskosten. investeringskosten.

Or. en

Amendement 121
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun in het kader van het programma 
laat verdere medefinanciering door 
lidstaten en andere communautaire 
instrumenten onverlet, mits het in totaal 
door de Gemeenschap en de nationale 
instrumenten gefinancierde bedrag niet 
hoger is dan 80% van de totale 
subsidiabele investeringskosten. 

Or. en

Motivering

Het is ter vermijding van eventuele interpretatieproblemen nodig om, zoals in de gewijzigde 
ETS-richtijn - duidelijk te maken dat de demonstratieprojecten ook door de lidstaten en/of 
andere Europese instrumenten kunnen worden gefinancierd.  Dit vergroot het vertrouwen in 
investeringen in de technologie voor koolstofafvang en -opslag, een technologie die als 
strategisch beschouwd wordt voor het behalen van de Europese doelen op het gebied van 
klimaatverandering.

Amendement 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun in het kader van het programma 
laat verdere medefinanciering door de 
lidstaten en andere communautaire 
instrumenten onverlet.
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Or. xm

Motivering

Het is ter vermijding van eventuele interpretatieproblemen nodig om, zoals in de gewijzigde 
ETS-richtijn - duidelijk te maken dat dergelijke projecten ook door de lidstaten en/of andere 
Europese instrumenten kunnen worden gefinancierd. Dit vergroot het vertrouwen in 
investeringen in de technologie voor koolstofafvang en -opslag, een technologie die als 
strategisch beschouwd wordt voor het behalen van de Europese doelen op het gebied van 
klimaatverandering.

Amendement 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig de in artikel 18, lid 2 
bedoelde uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen selecteert de Commissie, 
handelend overeenkomstig de procedure 
van artikel 28, lid 2, de voorstellen die 
voor financiering in aanmerking komen en 
bepaalt zij het bedrag van de te verlenen 
steun. De Commissie specificeert de 
voorwaarden voor en de wijze van de 
tenuitvoerlegging van de voorstellen.

1. Overeenkomstig de in artikel 18, lid 2 
bedoelde uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen selecteert de Commissie, 
handelend overeenkomstig de procedure 
van artikel 28, lid 2, de voorstellen die 
voor financiering in aanmerking komen en 
bepaalt zij het bedrag van de te verlenen 
financiële steun. De Commissie 
specificeert de voorwaarden voor en de 
wijze van de tenuitvoerlegging van de 
voorstellen. De Commissie stelt 
reservelijsten van voorstellen op.

Or. en

Motivering
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Amendement 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie publiceert elke drie 
maanden een verslag met een bijgewerkte 
lijst van voorstellen en de verwachte data 
voor de aanvang van de werkzaamheden. 

Or. en

Motivering

De meeste projecten die in de bijlagen A, B, C en D zijn opgenomen, zullen niet binnen de 
vereiste termijn van start gaan en daarom geen onmiddellijke positieve gevolgen hebben op 
de economie en de werkgelegenheid, De sector van hernieuwbare energiebronnen echter en 
met name de sector van de zonne-energie kan demonstratieprojecten opzetten die onmiddellijk 
van start gaan en gevolgen hebben voor energie en economie. De Commissie dient een 
nieuwe bijlage E op te stellen met voorstellen op het terrein van de hernieuwbare energie, met 
name zonne-energie.

Amendement 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Wanneer bij één van de voorstellen 
in de hoofdlijst vertragingen zouden 
ontstaan, zodat de fysieke bouw niet vóór 
30 juni 2010 kan beginnen, worden 
voorstellen op de reservelijst waarvoor een 
bedrag of ondersteunende middelen in 
ongeveer dezelfde orde van grootte 
benodigd zijn, op de hoofdlijst 
opgenomen, zodat ze onmiddellijk van 
start kunnen gaan.

Or. en
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Motivering

De meeste projecten die in de bijlagen A, B, C en D zijn opgenomen, zullen niet binnen de 
vereiste termijn van start gaan en daarom geen onmiddellijke positieve gevolgen hebben op 
de economie en de werkgelegenheid, De sector van hernieuwbare energiebronnen echter en 
met name de sector van de zonne-energie kan demonstratieprojecten opzetten die onmiddellijk 
van start gaan en gevolgen hebben voor energie en economie. De Commissie dient een 
nieuwe bijlage E op te stellen met voorstellen op het terrein van de hernieuwbare energie, met 
name zonne-energie.

Amendement 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II – afdeling 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 3 bis
SLIMME-ENERGIESTEDEN

Artikel 22 bis
EEPR-steun voor slimme-energiesteden 
wordt toegekend na een uitnodiging tot 
het indienen van voorstellen voor acties 
ter uitvoering van de in deel C bis van de 
bijlage genoemde projecten.

Or. en

Motivering

Stedelijke gebieden huisvesten 80% van de Europese burgers en zijn verantwoordelijk voor 
70% van de uitstoot van broeikasgassen en spelen dus een belangrijke rol bij de bestrijding 
van de klimaatverandering.  De toewijzing van 500 miljoen euro aan steden in het kader van 
het herstelplan zoals oorspronkelijk door de Commissie voorgesteld, werd afgevoerd van de 
lijst van maatregelen.  Er is een groot potentieel aan investeringen voor duurzame energie op 
lokaal niveau, waardoor werkgelegenheid wordt gecreëerd en tevens klimaat- en 
energiedoelen sneller worden bereikt. 
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Amendement 127
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II – afdeling 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 3 bis
Artikel 22 bis

1. Bij de financiering van projecten voor 
energiebesparing en -efficiëntie zal tussen 
de diverse financiële instellingen, met 
name de EIB en het EIF nauw worden 
samengewerkt.
2. Voorts zal er nauwe samenwerking 
bestaan tussen de plaatselijke autoriteiten 
bij de verwezenlijking van de relevante 
projecten en de diverse programma's zoals 
Slimme steden, die zullen worden 
beschouwd als voor financiering in 
aanmerking komende projecten.  Hierbij 
zijn de projecten inbegrepen die gericht 
zijn op plaatselijke middelen voor 
duurzame energie en een duurzaam 
klimaat, rechtstreekse leningen voor EU-
steden en plaatselijke banken voor 
duurzame acties, plaatselijke energie- en 
klimaatagentschappen en 
bewustmakingscampagnes voor de markt 
van slimme-energiegebouwen. 

Or. en

Motivering

De projecten in kader van de verordening kunnen worden gestimuleerd in samenwerking met 
de diverse investeringsmogelijkheden.
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Amendement 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk III – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK III HOOFDSTUK III

GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEPALINGEN

GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEPALINGEN

RECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN 
INNOVATIEVE 

FINANCIERINGSINSTRUMENTEN

Or. en

Motivering

In plaats van zeer specifieke bepalingen over ieder eventueel subprogramma zoals door de 
Commissie voorgesteld, is het beter en gemakkelijker horizontale bepalingen vast te stellen 
voor alle subprogramma's Daarom is het gehele Hoofdstuk II vervangen door een pakket 
gezamenlijke bepalingen in Hoofdstuk III. Dit amendement introduceert deze 
gemeenschappelijke bepalingen.

Amendement 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw) – na titel van hoofdstuk III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Subsidiabiliteit

1. Voorstellen kunnen uitsluitend steun 
ontvangen in het kader van het 
programma indien ze uitvoering geven 
aan projecten in de in artikel 1 genoemde 
gebieden.
2. Afhankelijk van het project kunnen 
voorstellen worden ingediend:
(a) door één of meerdere lidstaten of EU-
steden die gezamenlijk optreden;
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(b) door één of meerdere openbare of 
particuliere ondernemingen of 
instellingen die gezamenlijk optreden, met 
toestemming van de lidstaat/lidstaten die 
rechtstreeks bij het project in kwestie 
betrokken is/zijn en/of de bevoegde 
instanties (steden, provincies of regio’s) 
die bij het project betrokken zijn; of
(c) door één of meerdere internationale 
organisaties die gezamenlijk optreden, 
met toestemming van alle lidstaten en/of 
bevoegde instanties (steden, provincies of 
regio’s) die rechtstreeks bij het project in 
kwestie betrokken zijn; of
(d) door een gemeenschappelijke 
onderneming, met toestemming van alle 
lidstaten en/of bevoegde instanties 
(steden, provincies of regio’s) die 
rechtstreeks bij het project in kwestie 
betrokken zijn; of
(e) door één of meerdere ondernemingen 
die gezamenlijk optreden.
2. Door natuurlijke personen ingediende 
voorstellen komen niet in aanmerking.

Or. en

Amendement 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 ter (nieuw) – na titel van hoofdstuk III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 ter
Selectie- en gunningscriteria

1. Bij de beoordeling van de voorstellen 
die worden ontvangen in het kader van de 
uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen, past de Commissie het
beginsel van eigen verdienste toe, dat 
gebaseerd is op de volgende criteria:
- de mate van rijpheid, in het bijzonder 
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met betrekking tot het vermogen om de 
werkzaamheden snel aan te vatten en 
tegen eind 2010 een aanzienlijk deel van 
de met het project verbonden uitgaven uit 
te voeren, alsook met betrekking tot het 
aantoonbare vermogen om tegen 
juni 2010 haalbaarheidsbeoordelingen en 
voorbereidende en technische studies uit 
te voeren en vergunningen te verkrijgen;
- de potentiële maatschappelijke 
voordelen op lange termijn met betrekking 
tot de continuïteit van de energietoevoer 
en klimaatveranderingsdoelstellingen, met 
name door stimulering van het gebruik 
van hernieuwbare energie en bevordering 
van de energie-efficiëntie;
- de degelijkheid en technische 
adequaatheid van de aanpak en de 
degelijkheid van het financiële pakket 
voor de volledige investeringsfase van het 
project, in het bijzonder in verband met 
het waarschijnlijke aantal banen dat zal 
worden gecreëerd, de omvang van het 
binnenlands fiscaal multiplicatie-effect en 
het gebruik van onderbenutte human 
resources en natuurlijke hulpbronnen.

Or. en

Amendement 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 quater (nieuw) – na titel van hoofdstuk III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 quater
Financieringsvoorwaarden

1. Financiering in het kader van het 
programma draagt bij in de kosten die 
verband houden met de technische 
ondersteuning en totstandbrenging van 
projecten, rekening houdend, indien 
toepasselijk, met eventuele 
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exploitatiebaten.
Voor projecten die voorkomen in de in de 
bijlage opgenomen indicatieve lijst met 
projecten, is de financiering in het kader 
van het programma, berekend als de som 
van rechtstreekse subsidies en innovatieve 
financieringsinstrumenten voor elk 
project, niet hoger dan de 
maximumbedragen voor financiering die 
in deze bijlage zijn vastgelegd.
3. Financiering in het kader van het 
programma in de vorm van rechtstreekse 
subsidies bedraagt ten hoogste 50% van 
de subsidiabele investeringskosten per 
project.

Or. en

Amendement 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 quinquies (nieuw) – na titel van hoofdstuk III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 quinquies
Instrumenten

1. Na de uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen selecteert de Commissie op 
basis van de indicatieve lijst in de bijlage 
de voorstellen die financiering zullen 
ontvangen in het kader van het 
programma, na te hebben beoordeeld of 
deze voorstellen voldoen aan de in 
artikel 22 bis vastgelegde 
subsidiabiliteitscriteria en de in 
artikel 22 ter vastgelegde selectie- en 
gunningscriteria, en bepaalt ze het bedrag 
van de toe te kennen financiering in het 
kader van het programma. De 
voorwaarden en methoden voor de 
uitvoering van de projecten worden 
gepreciseerd in een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
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Commissie en de begunstigden. De 
Commissie brengt de begunstigden op de 
hoogte van de toegekende financiële steun 
in het kader van het EEPR.
2. Financiële steun in het kader van het 
programma wordt toegekend op basis van 
rechtstreekse subsidieovereenkomsten of 
innovatieve financieringsinstrumenten, 
zoals bepaald in artikel 23.

Or. en

Amendement 133
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een deel van de steun voor de in de 
bijlage genoemde projecten kan ten uitvoer 
worden gelegd via een bijdrage tot een 
geschikt instrument uit de middelen van de 
Europese Investeringsbank. Deze bijdrage 
mag de 500 miljoen euro niet 
overschrijden.

1. Een deel van de communautaire steun 
voor de zoals in de bijlage genoemde 
projecten kan ten uitvoer worden gelegd 
via een bijdrage tot een geschikt instrument 
uit de middelen van de Europese 
Investeringsbank. Deze bijdrage mag de 
500 miljoen euro niet overschrijden.

Or. en

Motivering

De bijlage moet dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere steun en instrumenten in het kader 
van het programma

Steun in het kader van het programma door 
middel van innovatieve instrumenten.

1. Een deel van de steun voor de in de 1. De Gemeenschap levert een financiële 
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bijlage genoemde projecten kan ten 
uitvoer worden gelegd via een bijdrage tot 
een geschikt instrument uit de middelen 
van de Europese Investeringsbank. Deze 
bijdrage mag de 500 miljoen euro niet 
overschrijden.

bijdrage aan de voorlopige en 
kapitaalstoewijzing voor leningen of 
garanties of voor equity of andere 
financiële producten, die worden 
uitgegeven door de EIB, het EIF of 
andere publieke banken, uit hun eigen 
middelen,in het kader van passende 
financiële instrumenten, ter 
ondersteuning van projecten op het 
terrein van gas- en 
electriciteitsinterconnectie, energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie, slimme 
steden en eco-industrieën. 
Deze instrumenten worden ontwikkeld 
door de Europese Commissie. samen met 
de EIB, het EIF en publieke banken die 
ervaring op dit terrein hebben.
1 bis. De bijdrage uit de begroting van de 
Europese Unie aan de EIB en andere 
publieke financiële instellingen bedraagt 
50% van de totale financiële middelen, 
bedoeld in artikel 3, lid 1, dat wil zeggen 1 
875 miljoen euro.  De relevante financiële 
instellingen dragen een gelijk bedrag bij. 
De belangrijkste voorwaarden en 
procedures van het instrument, met 
inbegrip van toezicht en controle, worden 
vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Commissie, de EIB, het EIF, of bevoegde 
publieke banken.

Het risico dat de Gemeenschap loopt 
wegens het garantie-instrument voor 
leningen, waaronder beheerskosten en 
andere in aanmerking komende kosten, 
wordt beperkt tot de bijdrage van de 
Gemeenschap aan dat instrument, en op de 
algemene begroting van de Europese Unie 
zal geen ander risico rusten.

2. Het risico dat de Gemeenschap loopt 
wegens het instrument, waaronder 
beheerskosten en andere in aanmerking 
komende kosten, wordt beperkt tot de 
bijdrage van de Gemeenschap aan dat 
instrument, en op de algemene begroting 
van de Europese Unie zal geen ander risico 
rusten.

3. De Commissie beslist overeenkomstig 
de in artikel 28, lid 2, bedoelde procedure 
over de hoeveelheid financiële steun die 
in het kader van het programma aan het 
instrument wordt verleend. De Commissie 
en de Europese Investeringsbank zullen 
een memorandum van overeenstemming 
opstellen met de voorwaarden en de 
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methodes voor de tenuitvoerlegging van 
dat besluit.

Or. en

Amendement 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis
Subsidiabiliteits- en selectiecriteria voor 

andere projecten voor hernieuwbare 
energie en slimme steden

Voorstellen die worden gefinancierd 
onder de voorwaarden in lid 2 van artikel 
3, komen in aanmerking voor EEPR-
steun, mits ze voldoen aan de volgende 
voorwaarden:
- ze worden voorgelegd door één of meer 
EU-steden
- ze moeten voor het eind van 2011 van 
start gaan;
- ze zijn gericht op verbetering van 
energie-efficiëntie en bevordering van 
andere hernieuwbare energie, met name 
in de bouw- en vervoerssector, wat moet 
leiden tot stimulering op korte termijn en 
herstructurering op de langere termijn 
van de economie van de EU.

Or. en
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Amendement 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Financiële verantwoordelijkheden van de 

lidstaten
1. De lidstaten verrichten de technische 
monitoring en de financiële controle op 
de projecten in nauwe samenwerking met 
de Commissie en certificeren het bedrag 
van de uitgaven die in verband met het 
project of het projectonderdeel zijn 
gedaan, alsmede hun conformiteit met de 
verordening. De lidstaten kunnen de 
Commissie verzoeken aan controles ter 
plaatse deel te nemen.
2. De lidstaten delen de Commissie de in 
het kader van lid 1 getroffen maatregelen 
mee en verstrekken haar meer bepaald 
een beschrijving van de controle-, beheer-
en monitoringsystemen die ervoor moeten 
zorgen dat de projecten met succes 
worden voltooid en dat de desbetreffende 
uitgaven wettelijk en regelmatig zijn.

Or. en

Motivering

De financiële verantwoordelijkheden van de lidstaten gelden voor alle projecten en niet 
alleen voor projecten voor gas- en electriciteitsinterconnectie. Derhalve moet artikel 12 
worden vervangen (Hoofdstuk III). 
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Amendement 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op 30 september 2010 voert de 
Commissie een tussentijdse evaluatie uit 
van het programma, om te beoordelen in 
hoeverre de kredieten zijn besteed.  
Middelen die nog niet zijn vastgelegd of 
gereserveerd voor lopende offertes, 
worden hertoegewezen voor andere 
projecten voor hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie, zoals slimme steden.

Or. en

Amendement 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) voor projecten betreffende energie-
efficiëntie, het bij artikel 16 van 
Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en bij artikel 14 
van Richtlijn 2002/91/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
opgerichte comité.

Or. en
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Amendement 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) voor slimme steden door het 
convenant van burgemeesters.

Or. en

Amendement 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) voor slimme-energiesteden door het 
convenant van burgemeesters.

Or. en

Amendement 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit artikel wordt 
verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 van dat 
besluit.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op één maand.

Or. en
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Amendement 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid - 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. De Commissie stelt een financiële 
evaluatie op van de gevolgen van de 
recente gascrisis voor de lidstaten en 
houdt bij haar toekomstige 
werkzaamheden op het terrein van het 
communautaire energiebeleid rekening 
met de resultaten daarvan; 

Or. en

Amendement 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op 30 september 2010 voert de 
Commissie een tussentijdse evaluatie uit 
van het programma, om te beoordelen in 
hoeverre de kredieten zijn besteed.  
Middelen die nog niet zijn vastgelegd of 
gereserveerd voor lopende offertes, 
worden hertoegewezen aan andere 
projecten voor hernieuwbare energie, die 
kunnen worden besteed voor steun aan 
offshore windenergie. 

Or. en

Motivering

Nog niet vastgelegde middelen kunnen worden besteed voor het intensiever stimuleren van 
technologie voor hernieuwbare energie. 
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Amendement 144
Philippe Busquin

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op 30 september 2010 voert de 
Commissie een tussentijdse evaluatie uit 
van het programma, om te beoordelen in 
hoeverre de kredieten zijn besteed.  
Middelen die nog niet zijn vastgelegd of 
gereserveerd voor lopende offertes, 
worden hertoegewezen aan andere 
projecten voor hernieuwbare energie, die 
kunnen worden besteed voor steun aan 
offshore windenergie. 

Or. en

Motivering

Nog niet vastgelegde middelen kunnen worden besteed voor het intensiever stimuleren van 
technologie voor hernieuwbare energie.  

Amendement 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ziet toe op de uitvoering 
van deze verordening. Elk jaar bij de 
indiening van het voorontwerp van 
begroting dient zij bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de uitvoering van het programma.

De Commissie ziet toe op de uitvoering 
van deze verordening. Elke zes 
maanden,ook bij de indiening van het 
voorontwerp van begroting dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de uitvoering van het 
programma.
Afgezien van de in lid 1 bedoelde 
verslagleggingsplicht, zal de Commissie 
op verzoek van het Parlement en de Raad 
gedetailleerde informatie verstrekken over 
de besteding van EEPR-steun, 
bijvoorbeeld van de innovatieve 
financieringsinstrumenten en de 
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tenuitvoerlegging van elk project, 
bijvoorbeeld ontwikkelingsfase en 
concrete cijfers, met name wat betreft de 
financiële programmering.

Or. en

Amendement 146
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 bis
Vooruitzichten

1. De Commissie dient een nieuw 
hulpprogramma voor economisch herstel 
voor te bereiden en communautaire 
financiële bijstand te verlenen aan 
projecten op het terrein van de energie, 
voor de periode na 2010.
2. De Commissie zal bij de voorbereiding 
van een nieuw programma rekening 
houden met de huidige economische en 
politieke omstandigheden en overleg 
organiseren met alle belanghebbenden en 
deskundigen, maar voorafgaand hieraan 
een effectbeoordeling uitvoeren om vast te 
stellen welke gebieden de hoogste urgentie 
moeten hebben voor deze instrumenten.
3. Gelijktijdig zal de Commissie een sterk 
en omvangrijk financieringsmechanisme 
voor het nieuwe programma ontwikkelen.

Or. en
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Amendement 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Bijlage – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Subsidiabele projecten Niet-gelimiteerde lijst van subsidiabele 
projecten

Or. en

Amendement 148
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Bijlage
Door de Commissie voorgestelde tekst

A. INTERCONNECTIE
1. Gasinterconnectie

Project Locatie van de gesteunde 
projecten

Beoogde 
bijdrage van 
de Gemeen-
schap
(miljoen €)

Zuidelijke gascorridor

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Oostenrijk, Hongarije, 
Bulgarije, Duitsland, Roemenië
Italië, Griekenland 

250

100
Interconnectie van de Baltische landen

Skanled Polen, Denemarken, Zweden 150
LNG-netwerk

Terminal voor vloeibaar aardgas aan de Poolse kust 
(haven van Świnoujście) 

Polen 80

Centraal- en Zuid-Oost-Europa

Interconnectie Slowakije-Hongarije
(Velky Krtis - Balassagyarmat)
Gastransmissiesysteem in Slovenië tussen de 

Slowakije-Hongarije

Slovenië

25

40

                                               
1 This support may be channelled alongside European Investment Bank support
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Oostenrijkse grens en Ljubljana (uitgezonderd het 
stuk Rogatec-Kidričevo) 
Interconnectie Bulgarije-Griekenland
(Haskovo-Komotini)
Gasinterconnectie Roemenië-Hongarije
Uitbreiding van de gasopslagcapaciteit in Tsjechië
Infrastructuur en uitrusting om de gasstroom van 
west naar oost mogelijk te maken in het geval van 
een korte onderbreking van de levering

Bulgarije, Griekenland

Roemenië, Hongarije
Republiek Tsjechië

Alle lidstaten

20

30
25

20

Middellandse Zeelanden
Versterking van het Franse gasnetwerk op de as 
Afrika-Spanje-Frankrijk

Frankrijk 150

Noordzeegebied
Pijpleiding Duitsland-België-Verenigd Koninkrijk
Connectie Frankrijk-België

België
Frankrijk, België

35
100

TOTAAL 1025

2. Elektriciteitsinterconnectie

Project Locatie van de gesteunde 
projecten

Beoogde 
bijdrage van 
de Gemeen-
schap
(miljoen €)

Interconnectie van de Baltische landen

Estlink-2
Interconnectie Zweden-Baltische staten en 
versterking van het net in de Baltische staten

Estland, Finland
Zweden, Letland, 
Litouwen

100
175

Centraal- en Zuid-Oost-Europa

Halle/Saale – Schweinfurt Duitsland 50
Middellandse Zeelanden

Versterking van de interconnectie Portugal-Spanje
Interconnectie Frankrijk-Spanje (Baixas – Sta 
Llogaia)
Nieuwe 380 kV AC onderzeese kabel tussen Sicilië 
en het Italiaanse vasteland (Sorgente – Rizziconi)

Portugal
Frankrijk, Spanje
Italië

30
150
100

Noordzeegebied

Interconnectie Republiek Ierland – Wales Ierland, VK 100
TOTAAL 705

3. Projecten voor kleine eilanden
Initiatieven voor kleine, geïsoleerde eilanden Cyprus, Malta 20



AM\772702NL.doc 89/99 PE421.268v01-00

NL

B. OFFSHORE-WINDENERGIEPROJECTEN

Project Capacitei
t

Locatie van de 
gesteunde 
projecten

Beoogde 
bijdrage van 
de Gemeen-
schap 
(miljoen €)

1) Koppeling van offshore-windenergie aan het net
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, 
III
Voortzetten van projecten in 
ontwikkeling. Financiering van de extra 
kosten voor een gemeenschappelijke 
interconnectieoplossing.

1.5 GW Denemarken, 
Zweden, Duitsland, 
Polen

150

1.2. Noordzeenet
Modulaire ontwikkeling van het 
offshorenet, demonstratie van virtuele 
offshore-elektriciteitscentrale

1 GW Verenigd 
Koninkrijk, 
Nederland, 
Duitsland, Ierland, 
Denemarken

150

2) Nieuwe turbines, structuren en componenten, optimalisering van de productiecapaciteit 
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1 
Voortzetten van projecten in 
ontwikkeling. Nieuwe generatie 6-
7 MW-turbines en innovatieve structuren, 
in diepere wateren (tot 40 m), ver van de 
kust (tot 100 km). 

0.5 GW Duitsland, Polen 150

2.2 Aberdeen offshore wind farm
(European testing centre)
Voortzetten van projecten in 
ontwikkeling. Testen van multi-MW-
turbines. Ontwikkeling van innovatieve 
structuren en substructuren, inclusief 
optimalisering van de productiecapaciteit 
van installaties voor offshore-
windenergieproductie. Een toename met 
100 MW kan worden beoogd.

0.25 GW VK 40

2.3 Thornton Bank
Voortzetten van projecten in 
ontwikkeling. Lessen trekken uit het 
Downvind-project (gecofinancierd via 
KP6). Uitbreiding van de turbines van de 
Downvind-installaties (5 MW) in diepe 
wateren (tot 30 m) met lage visuele 
impact (tot 30 km).

90MW België 10

TOTAAL 500

C. PROJECTEN VOOR KOOLSTOFAFVANG EN -OPSLAG
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Naam en
locatie van het project

Beoogde 
bijdrage 
van de 
Gemeen-
schap 
(miljoen €)

Brandstof Capaciteit Afvangtechniek Opslagconcept

Huerth Kool 450 MW IGCC Zoutwater-
voerende lagen

Jaenschwalde

Duitsland 250

Kool 500 MW Oxyfuel Olie-
/gasvelden

Eemshaven Kool 1200 MW IGCC Olie-
/gasvelden

Rotterdam Coal 1080 MW PC Olie-
/gasvelden

Rotterdam

Nederland 250

Coal  800 MW PC Olie-
/gasvelden

Belchatow Poland 250 Coal 858 MW PC Zoutwater-
voerende lagen

Compostilla 
(León)

Spanje 
(met 
Portugal)

250 Kool 500 MW Oxyfuel Zoutwater-
voerende lagen

Kingsnorth Kool 800 MW PC Olie-
/gasvelden

Longannet Kool 3390 MW PC Zoutwater-
voerende lagen

Tilbury Kool 1600 MW PC Olie-
/gasvelden

Hatfield 
(Yorkshire)

VK 250

Kool 900 MW IGCC Olie-
/gasvelden

TOTAAL 1 250

Amendement

A. INTERCONNECTIE
1. Gasinterconnectie

Project Locatie van de gesteunde 
projecten

Beoogde 
bijdrage van 
de Gemeen-
schap
(miljoen €)

Zuidelijke gascorridor

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Oostenrijk, Hongarije, 
Bulgarije, Duitsland, Roemenië
Italië, Griekenland 

250

115
                                               
1 Deze steun kan worden verleend naast die van de Europese Investeringsbank.
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Interconnectie van de Baltische landen

Skanled Polen, Denemarken, Zweden 165
LNG-netwerk

Terminal voor vloeibaar aardgas aan de Poolse kust 
(haven van Świnoujście) 

Polen 100

Centraal- en Zuid-Oost-Europa

Interconnectie Slowakije-Hongarije
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gastransmissiesysteem in Slovenië tussen de 
Oostenrijkse grens en Ljubljana (uitgezonderd het 
stuk Rogatec-Kidričevo) 
Interconnectie Bulgarije-Griekenland
(Haskovo-Komotini)
Gasinterconnectie Roemenië-Hongarije
Uitbreiding van de gasopslagcapaciteit in Tsjechië
Infrastructuur en uitrusting om om de gasstroom in 
de omgekeerde richting mogelijk te maken in het 
geval van een korte onderbreking van de aanvoer

Interconnectie Slowakije-Polen

Interconnectie Hongarije-Kroatië

Interconnectie Bulgarije-Roemenië

Slowakije-Hongarije

Slovenië

Bulgarije, Griekenland

Roemenië, Hongarije
Tsjechië

Oostenrijk, Bulgarije, 
Republiek Tsjechië, Estland, 
Finland, Griekenland, 
Hongarije, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Polen, Roemenië, 
Slowakije

Slowakije, Polen

Hongarije

Bulgarije, Roemenië

40

50

50

40
40

100

30

30

20

Middellandse Zeelanden
Versterking van het Franse gasnetwerk op de as 
Afrika-Spanje-Frankrijk

Frankrijk 200

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie) Italië 100

Noordzeegebied
Pijpleiding Duitsland-België-Verenigd Koninkrijk
Connectie Frankrijk-België

België
Frankrijk, België

35
200

TOTAAL 1565

2. Elektriciteitsinterconnectie

Project Locatie van de gesteunde 
projecten

Beoogde 
bijdrage van 
de Gemeen-
schap
(miljoen €)
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Interconnectie van de Baltische landen

Estlink-2
Interconnectie Zweden-Baltische staten en 
versterking van het net in de Baltische staten

Estland, Finland
Zweden, Letland, 
Litouwen

100
175

Centraal- en Zuid-Oost-Europa

Halle/Saale – Schweinfurt Duitsland 50
Middellandse Zeelanden

Versterking van de interconnectie Portugal-Spanje
Interconnectie Frankrijk-Spanje (Baixas – Sta 
Llogaia)
Nieuwe 380 kV AC onderzeese kabel tussen Sicilië 
en het Italiaanse vasteland (Sorgente – Rizziconi)

Portugal
Frankrijk, Spanje
Italië

30
150
100

Noordzeegebied

Interconnectie Republiek Ierland – Wales Ierland, VK 100
Elektriciteitsinterconnectie Malta-Italië Malta/Italië 20
TOTAAL 725

3. Projecten voor kleine eilanden
Initiatieven voor kleine, geïsoleerde eilanden Cyprus, Malta 10

B. OFFSHORE-WINDENERGIEPROJECTEN

Project Capacitei
t

Locatie van de 
gesteunde 
projecten

Beoogde 
bijdrage van 
de Gemeen-
schap 
(miljoen €)

1) Koppeling van offshore-windenergie aan het net
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, 
III
Voortzetten van projecten in 
ontwikkeling. Financiering van de extra 
kosten voor een gemeenschappelijke 
interconnectieoplossing.

1.5 GW Denemarken, 
Zweden, Duitsland, 
Polen

150

1.2. Noordzeenet
Modulaire ontwikkeling van het 
offshorenet, demonstratie van virtuele 
offshore-elektriciteitscentrale

1 GW Verenigd 
Koninkrijk, 
Nederland, 
Duitsland, Ierland, 
Denemarken, 
België, Frankrijk

150

2) Nieuwe turbines, structuren en componenten, optimalisering van de productiecapaciteit 
2.1 Alpha Ventus/Borkum Area - Bard
1

0.5 GW Duitsland, 
Denemarken

150
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Voortzetten van projecten in 
ontwikkeling. Nieuwe generatie 6-
7 MW-turbines en innovatieve structuren, 
in diepere wateren (tot 40 m), ver van de 
kust (tot 100 km). 
2.2 Aberdeen offshore wind farm
(European testing centre)
Voortzetten van projecten in 
ontwikkeling. Testen van multi-MW-
turbines. Ontwikkeling van innovatieve 
structuren en substructuren, inclusief 
optimalisering van de productiecapaciteit 
van installaties voor offshore-
windenergieproductie. Een toename met 
100 MW kan worden beoogd.

0.25 GW VK 40

2.3 Thornton Bank
Voortzetten van projecten in 
ontwikkeling. Lessen trekken uit het 
Downvind-project (gecofinancierd via 
KP6). Uitbreiding van de turbines van de 
Downvind-installaties (5 MW) in diepe 
wateren (tot 30 m) met lage visuele 
impact (tot 30 km).

90MW België 10

TOTAAL 500

C. PROJECTEN VOOR KOOLSTOFAFVANG EN -OPSLAG
Naam en

locatie van het project
Beoogde 
bijdrage van 
de Gemeen-
schap 
(miljoen €)

Brands
tof

Capaciteit Afvangtec
hniek 

Opslagconcept

Huerth Kool 450 MW IGCC Zoutwater-
voerende lagen

Jaenschwalde

Duitsland 150

Kool 500 MW Oxyfuel Olie-/gasvelden
Eemshaven Kool 1200 MW IGCC Olie-/gasvelden
Rotterdam Coal 1080 MW PC Oil/Gas fields
Rotterdam

Nederland 150

Coal  800 MW PC Oil/Gas fields
Belchatow Polen 150 Kool 858 MW PC Zoutwater-

voerende lagen
Compostella Spanje (met 

Portugal)
150 Kool 500 MW Oxyfuel Zoutwater-

voerende lagen
Kingsnorth Kool 800 MW PC Olie-/gasvelden
Longannet Kool 3390 MW PC Zoutwater-

voerende lagen
Tilbury Kool 1600 MW PC Olie-/gasvelden
Hatfield 

VK 150

Kool 900 MW IGCC Olie-/gasvelden
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(Yorkshire)
Torrevaldagli
a

Italië 100 Kool 660 MW PC

Project inzake industriële afvang van kooldioxide
Florange Frankrijk 50 Vervoer van CO2 van industriële installatie 

(staalfabriek) naar ondergrondse opslaginstallatie 
(zoutwatervoerende lagen)

TOTAAL 900

C bis  GEOTHERMISCHE PROJECTEN

Project Locatie van de gesteunde 
projecten

Beoogde 
bijdrage van 
de Gemeen-
schap
(miljoen €)

Electriciteitscentrales in Midden- en Oosteuropa met 
lage en hoge temperatuur 

Slowakije, Hongarije, Roemenië, 
Slovenië

50

TOTAAL 50

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke bijlage van de Europese Commissie bevatte geen evenwichtige regionale 
verdeling van de financiële steun voor energie-investeringen. Bovendien werd meer de nadruk 
gelegd op investeringen voor koolstofafvang en -opslag dan op de versterking van de 
gasinterconnecties.  De gewijzigde bijlage biedt een meer evenwichtige regionale aanpak en 
meer bronnen voor geothermische energie en gasinterconnecties die belangrijke middelen 
kunnen zijn bij de bestrijding van toekomstige gascrises. 

Amendement 149
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt A – punt 1 – deel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Middellandse Zeelanden
Versterking van het Franse gasnetwerk op de as 
Afrika-Spanje-Frankrijk

Frankrijk 150

Amendement
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Middellandse Zeelanden
Reinforcement of the Africa-
Spain-France axis

Frankrijk, Spanje 200

Or. en

Amendement 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt C

Door de Commissie voorgestelde tekst

Naam en 
locatie van het project

Beoogde 
bijdrage 
van de 
Gemeen-
schap 
(miljoen €)

Brandstof Capaciteit Afvangtechniek Opslagconcept

Huerth Kool 450 MW IGCC Zoutwater-
voerende lagen

Jaenschwalde

Duitsland 250

Kool 500 MW Oxyfuel Olie-
/gasvelden

Eemshaven Kool 1200 MW IGCC Olie-
/gasvelden

Rotterdam Coal 1080 MW PC Oil/Gas fields
Rotterdam

Nederland 250

Coal  800 MW PC Oil/Gas fields
Belchatow Polen 250 Kool 858 MW PC Zoutwater-

voerende lagen
Compostella Spanje 

(met 
Portugal)

250 Kool 500 MW Oxyfuel Zoutwater-
voerende lagen

Kingsnorth Kool 800 MW PC Olie-
/gasvelden

Longannet Kool 3390 MW PC Zoutwater-
voerende lagen

Tilbury Kool 1600 MW PC Olie-
/gasvelden

Hatfield 
(Yorkshire)

VK 250

Coal 900 MW IGCC Olie-
/gasvelden

TOTAAL 1 250

Amendement
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Naam en
locatie van het project

Beoogde 
bijdrage van 
de Gemeen-
schap 
(miljoen €)

Brandst
of

Capaciteit Afvangtec
hniek 

Opslagconcept

Huerth Kool 450 MW IGCC Zoutwater-
voerende lagen

Jaenschwalde

Duitsland 150

Kool 500 MW Oxyfuel Olie-/gasvelden
Eemshaven Kool 1200 MW IGCC Olie-/gasvelden
Rotterdam Kool 1080 MW PC Olie-/gasvelden
Rotterdam

Nederland 150

Kool  800 MW PC Olie-/gasvelden
Belchatow Polen 150 Kool 858 MW PC Zoutwater-

voerende lagen
Compostilla 
(León)

Spanje (met 
Portugal)

150 Kool 500 MW Oxyfuel Zoutwater-
voerende lagen

Kingsnorth Kool 800 MW PC Olie-/gasvelden
Longannet Kool 3390 MW PC Zoutwater-

voerende lagen
Tilbury Kool 1600 MW PC Olie-/gasvelden
Hatfield 
(Yorkshire)

VK 150

Kool 900 MW IGCC Olie-/gasvelden

TOTAAL 1 250

Or. en

Amendement 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt C bis (nieuw)

Amendement

C bis. Slimme-energiesteden

Project Doel Beoogde bijdrage van de 
Gemeen-schap
(miljoen €)

Lokale middelen 
voor klimaat en 
duurzame energie

Creëren of versterken van 
lokale fondsen voor 
hernieuwbare energie en 
het klimaat ter stimulering 
van lokale acties ter 
verbetering van de energie-

200
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efficiëntie bij lokale 
diensten en maximalisatie 
van het hefboomeffect van 
overheidsmiddelen, door 
het aantrekken van 
particuliere investeringen 
en het aanmoedigen van 
publiek-private 
partnerschappen. 

Rechtstreekse 
leningen voor EU-
steden en lokale 
banken voor 
duurzame acties

Rechtstreekse verstrekking 
van leningen aan Europese 
steden of lokale banken 
voor acties inzake energie-
efficiëntie en hernieuwbare 
energie op het niveau van 
de gemeenten, bijvoorbeeld 
voor openbare gebouwen, 
straatverlichting, vervoer of 
scholing 

aanvullende 
maatregel die ten 
uitvoer moet worden 
gelegd via al 
bestaande procedures 
en een overeenkomst 
met de EIB en lokale 
banken 

Lokale energie- en 
klimaatagentschappe
n en/of 
ondernemingen voor 
energiediensten

Mede-financiering bij de 
oprichting of versterking 
van lokale
deskundigheidsinstanties 
die technische en financiële 
steun kunnen bieden aan 
lokale projecten voor 
hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie

150

Stimuleringscampag
ne voor de 
bouwsector om 
slimme energie 
toepassen 

Het stimuleren van snelle 
invoering van energie-
efficiëntiemaatregelen en 
hernieuwbare-
energietechnologieën in de 
bouwsector, zodat voldaan 
wordt aan zeer hoge 
energieprestatienormen

150

TOTAAL 500

Or. en

Motivering

Stedelijke gebieden huisvesten 80% van de Europese burgers en zijn verantwoordelijk voor 
70% van de uitstoot van broeikasgassen en spelen dus een belangrijke rol bij de bestrijding 
van de klimaatverandering.  De toewijzing van 500 miljoen euro aan steden in het kader van 
het herstelplan zoals oorspronkelijk door de Commissie voorgesteld, werd afgevoerd van de 
lijst van maatregelen.  Er bestaat echter een geweldig potentieel aan investeringen voor 
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duurzame energie op lokaal niveau die zowel kunnen bijdragen aan stimulering op korte 
termijn als aan herstructurering op langere termijn van de EU-economie.

Amendement 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage C bis
Projecten voor met zonnewarmte 
opgewekte electriciteit of zonne-
energieprojecten
De Commissie stelt een nieuwe bijlage E 
op met projecten op het terrein van zonne-
energie.
De Commissie zal een uitnodiging 
publiceren tot het indienen van 
voorstellen op het terrein van de zonne-
energie en meer bepaald op dat van door 
zonne-warmte opgewekte electriciteit,  

Or. en

Motivering

Eén van de argumenten van de Commissie voor het niet opnemen van zonne-energieprojecten 
was dat er geen projecten beschikbaar waren of door het bedrijfsleven werden voorgesteld.  
Het Parlement kan aantonen dat dergelijke programma's bestaan en kunnen worden 
opgenomen in een nieuwe bijlage E voor zonne-energieprojecten.
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