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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een programma ter ondersteuning van het economisch herstel via financiële 
bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie vormt een onderdeel 
van het economisch herstelplan, dat voorziet in een bedrag van 30 miljard euro.

Dit voorstel sluit aan bij het verordeningsvoorstel ter bevordering van de 
plattelandsontwikkeling en van de beschikbaarheid van breedband in landelijke gebieden. Het 
totale bedrag aan toegewezen kredieten beloopt 5 miljard euro, waarvan 3,5 miljard euro is 
bestemd voor de energiesector en 1,5 miljard euro voor plattelandsontwikkeling. 

Zoals de Commissie in haar voorstel aangeeft, "heeft zij al een voorstel ingediend tot 
herziening van het meerjarig financieel kader (2007-2013) om extra middelen beschikbaar te 
maken onder rubriek 1A, mits inachtneming van de totale bedragen die zijn overeengekomen 
in het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer1. In het licht van het eerste overleg met de begrotingsautoriteit stelt zij 
nu een overdracht naar rubriek 1A voor van middelen die in het jaar 2008 niet vereist zijn 
onder het plafond van titel 2, om zo de 3,5 miljard euro te financieren die worden voorgesteld 
voor energieprojecten (1,5 miljard euro in 2009 en 2,0 miljard euro in 2010)".

(in miljoen euro)

De rapporteur voor advies merkt op dat er voor administratieve uitgaven18 miljoen euro extra 
beschikbaar wordt gesteld die niet in het referentiebedrag zijn opgenomen, en zou graag zien 
dat de Commissie de administratieve uitgaven waarin dit voorstel voorziet nader toelicht. 

Hoewel de Europese Raad zich in december 2008 gunstig over het initiatief heeft 
uigesproken, heeft de Raad van Ministers tot dusver nog geen akkoord bereikt. De 

                                               
1 COM(2008) 0859 van 10.12.2008.

Soort uitgave
Punt nr.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Beleidsuitgaven

Vastleggingskredieten 
(VK) 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Betalingskredieten (BK) B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Administratieve uitgaven binnen het referentiebedrag

Technische & 
administratieve bijstand 
(NGK)

8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

TTOOTTAAAALL RREEFFEERREENNTTIIEEBBEEDDRRAAGG

Vastleggingskredieten a+c 1500 2000 3500

Betalingskredieten b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Begrotingscommissie heeft al meermalen bevestigd dat het meerjarig financieel kader aan 
herziening toe is.  

Het onderhavige verordeningsvoorstel strekt tot invoering van een programma voor de 
financiering van projecten in de energiesector, dat kan bijdragen aan het herstel van de 
economie, aan de continuïteit van de energievoorziening en de vermindering van 
broeikasgasemissies.

De door de Commissie voorgestelde lijst van subsidiabele projecten is door de Raad herzien, 
zodat hij voldoet aan de behoeften van de lidstaten, die op een verruiming van de lijst hadden 
aangedrongen.

Uw rapporteur steunt het voorstel van de Commissie. In weerwil van de zware financiële 
inspanning die hiervoor via de EU-begroting moet worden geleverd, is dit project voor het 
herstel van de economie van een zodanig groot belang dat alles in het werk moet worden 
gesteld om het hoe dan ook uitgevoerd te krijgen.

Gezien de wijzigingen die zijn aangebracht in de bijlage bij het Commissievoorstel, en die 
zijn rondgedeeld op de vergadering van het Begrotingscomité van de Raad van 19 februari 
2009, kan uw rapporteur niet nader uitweiden over het precieze bedrag van de voor de 
financiering van het programma benodigde allocatie.

Met betrekking tot de herkomst van de in de jaren 2009-2010 voor energieprojecten uit te 
trekken kredieten vraagt uw rapporteur zich af hoe een en ander te rijmen valt met het 
mogelijke risico voor een scherpe daling van de landbouwprijzen (en met name de 
melkprijzen) in de toekomst, die op korte termijn zou nopen tot een bijkomende 
kredietvoorziening voor de plattelandssector.

Op het moment dat dit advies is opgesteld, was uw rapporteur voor advies nog niet op de 
hoogte van enigerlei concrete afspraak binnen de Raad, met name over het uiteindelijk voor 
het programma uit te trekken bedrag. In dit stadium wordt ervan uitgegaan dat het besluit in 
de handen ligt van de Europese Raad van 19-20 maart 2009.

Een aantal amendementen zijn hoe dan ook wellicht reeds op het Commissievoorstel 
ingediend, ervan uitgaande dat de samenstelling van het onderhandelingspakket nu van dag 
tot dag kan veranderen.

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de verenigbaarheid van het 
referentiebedrag met het MFK. Uw rapporteur is evenals de Commissie van mening dat een 
herziening van het MFK nodig zal zijn om aan de kredieten te komen die noodzakelijk zijn 
voor de financiering van het voor energieprojecten uit te trekken bedrag van 3,5 miljard euro.

Tevens dringt uw rapporteur erop aan de onder rubriek 2 beschikbare speelruimte tot nul te 
reduceren, gezien de zeer instabiele situatie op de landbouwmarkten. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat tot de bevoegdheid van de EU behorende beleidssectoren nadeel 
ondervinden van het feit dat er projecten op energiegebied worden opgezet; integendeel, 
iedere vorm van beleid moet naar behoefte kunnen worden gefinancierd.
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Bovendien wil uw rapporteur beklemtonen aan dat de binnen de Raad gevoerde 
onderhandelingen een duidelijk, alomvattend en gedetailleerd financieringsvoorstel moeten 
opleveren, en dat er informatie moet worden verstrekt over de eventuele gevolgen hiervan 
voor de jaarlijkse begroting. Daarom komt hij met een amendement waarin wordt herinnerd 
aan de noodzaak om met betrekking tot de begrotingsprocedure te werk te gaan volgens de 
bepalingen van punt 38 van het IIA van 17 mei 2006.

Een ander amendement van de rapporteur heeft betrekking op de verplichting voor de 
Commissie om het Europees Parlement te raadplegen omtrent de vraag of zij aan het begin 
van elk begrotingsjaar al dan niet moet voorstellen op de begroting vrijgekomen kredieten 
opnieuw op te voeren ten behoeve van het programma.

Ten slotte dient uw rapporteur een amendement in waarin hij de Commissie verzoekt het 
Parlement te informeren omtrent de controle-, beheers- en bewakingssystemen die door de 
lidstaten zijn ingevoerd en waarvan alleen de Commissie in kennis is gesteld.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie 
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. is van mening dat het in het 
wetgevingsvoorstel vermelde 
referentiebedrag alleen maar in 
overeenstemming kan zijn met het 
meerjarig financieel kader indien dit 
wordt herzien;

Or. en
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Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie 
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. verklaart zich opnieuw bereid met 
de Raad te onderhandelen om een 
oplossing te vinden voor het 
referentiebedrag; wijst er nogmaals op dat 
iedere herschikking die voor andere 
beleidssectoren van de EU negatieve 
gevolgen zou hebben doordat zij ten koste 
zou gaan van de daarvoor toegewezen 
middelen, moet worden vermeden;

Or. en

Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. herinnert eraan dat het jaarlijks 
te spenderen bedrag overeenkomstig de 
bepalingen van punt 38 van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006 wordt vastgesteld in het kader van de 
jaarlijkse begrotingsprocedure; 

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vastleggingskredieten die zijn 
vrijgekomen wegens de totale of 
gedeeltelijke niet-uitvoering van de 
projecten waarvoor zij bestemd waren, 
mogen uitzonderlijk en in naar behoren 
gemotiveerde gevallen in 2010 en 2011 
opnieuw beschikbaar worden gesteld 
indien dat essentieel is om de 
doelstellingen van het programma te 
verwezenlijken.

De vastleggingskredieten die zijn 
vrijgekomen wegens de totale of 
gedeeltelijke niet-uitvoering van de 
projecten waarvoor zij bestemd waren, 
mogen uitzonderlijk en in naar behoren 
gemotiveerde gevallen in het 
daaropvolgende jaar – respectievelijk 
2010 en 2011 – opnieuw beschikbaar 
worden gesteld indien dat essentieel is om 
de doelstellingen van het programma te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van lid 2 onderzoekt de 
Commissie bij de aanvang van elk 
begrotingsjaar de vrijmakingen van het 
voorafgaande begrotingsjaar en beoordeelt 
zij, in het licht van de behoeften, of 
wederopvoering van de kredieten nodig is. 
Op grond van deze beoordeling kan de 
Commissie uiterlijk op 15 februari van elk 
begrotingsjaar bij de begrotingsautoriteit 
passende voorstellen indienen, waarbij 
voor elke begrotingspost de redenen voor 
de wederopvoering van de kredieten 
worden vermeld.

Voor de toepassing van lid 2 onderzoekt de 
Commissie bij de aanvang van elk 
begrotingsjaar de vrijmakingen van het 
voorafgaande begrotingsjaar en beoordeelt 
zij, in het licht van de behoeften, of 
wederopvoering van de kredieten nodig is. 
Op grond van deze beoordeling, die moet 
worden voorgelegd aan de 
begrotingsautoriteit, kan de Commissie 
uiterlijk op 15 februari van elk 
begrotingsjaar bij de begrotingsautoriteit 
passende voorstellen indienen, waarbij 
voor elke begrotingspost de redenen voor 
de wederopvoering van de kredieten 
worden vermeld.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie informeert het 
Europees Parlement omtrent de controle-, 
beheers- en bewakingssystemen die door 
de lidstaten zijn ingevoerd.

Or. en


