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BEKNOPTE MOTIVERING

Herstelplan
Het Europees economisch herstelplan (European Economic Recovery Plan, EERP) is 
overeengekomen door de Europese Raad in maart 2009. In april 2009 namen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie een besluit over de financieringswijze van het EERP, dat 
bestaat uit twee delen, energieprojecten en breedbandinternet in plattelandsgebieden. 

De financiering waarin de verklaring van de drie instellingen van 2 april 2009 voorziet, kan als 
volgt worden samengevat:

miljoen EUR

EERP - Type project Jaar 2009 Jaar 2010 Totaal
Energie 2000 miljoen 1980 miljoen 3980 miljoen
Breedbandinternet 600 miljoen 420 miljoen 1020 miljoen

TOTAAL 2.600 miljoen 2400 miljoen

De financiering voor 2009 was vooral geregeld door een overheveling van middelen uit rubriek 2 
naar rubriek 1a; de overeenkomst over de financiering in 2010 is bereikt in het overleg van 18 
november 2009. Een groot deel van de vastleggingskredieten kwam beschikbaar door een 
herziening van het MFK zowel voor 2009 als voor 2010.
Het bedrag van 1,98 miljard EUR voor de financiering van energieprojecten in 2010 bestaat uit: 
1776 miljoen EUR (verhoging van de maxima van rubriek 1a), 120 miljoen EUR door een 
beroep op het flexibiliteitsinstrument en 81 miljoen EUR door een herschikking in rubriek 1a. 
Een specifiek hoofdstuk 06 04 14 Energieprojecten ter ondersteuning van het economisch herstel 
is hiervoor in 2009 ingevoegd.

Energieprojecten - rechtsgrond 
Verordening (EG) nr. 663/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
houdende vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen via 
financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie1. 
Met de verordening is een financieringsinstrument gecreëerd: het Europees energieprogramma 
voor herstel (European Energy Programme for Recovery, EEPR), voor de ontwikkeling van 
projecten op het gebied van energie in de Gemeenschap die door financiële impulsen bijdragen 
tot economisch herstel, zekerheid van de energievoorziening en vermindering van de 
broeikasgasemissies. Om deze doelstellingen te halen zijn drie subprogramma's ingesteld: gas-
en elektriciteitsinfrastructuur, offshore windenergie en koolstofafvang en -opslag. Voorts is in de 
verordening vastgesteld welke projecten in het kader van elk subprogramma worden 
gefinancierd en zijn de criteria bepaald voor de selectie en uitvoering van acties om deze 
projecten te realiseren. Specifieke lijnen zijn in de EU-begroting gecreëerd: 06 04 14 01, 06 04 
14 02 en 06 04 14 03.
In haar bij de verordening gevoegde verklaring benadrukt de Commissie het feit dat energie-
efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen hoofdprioriteiten van het energiebeleid van de EU 
zijn, zowel om ecologische redenen als om redenen van continuïteit van de energievoorziening, 
hetgeen met de wensen van het EP overeenkomt. 
                                               
1 PB L 200 van 31.7.2009.
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(10). Indien de Commissie, bij de rapportage over de uitvoering van de verordening in 2010 
conform artikel 28 daarvan, constateert dat een deel van de middelen voor de in de bijlage bij de 
verordening vermelde projecten niet tegen eind 2010 zal kunnen worden vastgelegd, dan stelt zij 
in voorkomend geval een geografisch evenwichtige wijziging van de verordening voor, zodat 
naast de bovengenoemde initiatieven ook projecten op het gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen kunnen worden gefinancierd, mede aan de hand van soortgelijke 
subsidiabiliteitscriteria als die voor de projecten welke staan vermeld in de bijlage bij deze 
verordening. 

Energieprojecten - voorstel voor een herziening van de verordening 
Aansluitend bij de genoemde verklaring keurde de Commissie op 31 mei 2010 een voorstel goed 
voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 663/2009 tot vaststelling van een 
programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de 
Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie. 
Dit voorstel is ingediend op basis van het EEPR-uitvoeringsverslag van 27 april 2010, waarin 
wordt geraamd dat een bedrag van ongeveer 114 miljoen EUR in het kader van de EEPR-
verordening niet zal worden vastgelegd. Het precieze bedrag van de niet-vastgelegde middelen 
zal bekend zijn tegen eind 2010.
De Commissie stelt voor de niet-vastgelegde middelen te gebruiken voor de totstandbrenging 
van een specifiek financieringsinstrument ter ondersteuning van in het kader van het 
initiatief voor de financiering van duurzame energie passende initiatieven op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De financieringsregeling moet dienen ter 
ondersteuning van rendabele projecten op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie en ter bevordering van de financiering van investeringen op dat gebied, met name in 
stedelijke omgevingen. Om een groot aantal gespreide investeringen aan te moedigen, zijn de 
begunstigden gemeentelijke, lokale en regionale autoriteiten. De regeling moet worden beheerd 
door een of meer financiële tusseninstanties, bijvoorbeeld  internationale financiële instellingen 
(IFI's), die moeten worden geselecteerd op basis van de gebleken geschiktheid om de middelen 
zo efficiënt en doeltreffend mogelijk en met het grootst mogelijke hefboomeffect tussen de EU-
financiering en de totale investering te gebruiken.

Slotopmerkingen van de rapporteur
1. De rapporteur is tevreden met het Commissievoorstel om de onbenutte EEPR-kredieten te 
gebruiken voor een nieuwe faciliteit ter ondersteuning van projecten op het gebied van energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie. Hij steunt ook krachtig de instelling hiervoor van een 
specifiek financieringsinstrument. Bijgevolg verzoekt hij de instellingen die betrokken zijn bij de 
vaststelling van de rechtsgrond, om snel tot een akkoord te komen;
2. De rapporteur herinnert eraan dat de financiering van het Europees herstelplan een van de 
prioriteiten van het EP voor de begrotingsprocedure 2009 was en dat het uiteindelijke akkoord 
met de Raad na moeilijke onderhandelingen op het overleg van november 2008 is bereikt;
3. De rapporteur benadrukt het feit dat het huidige Commissievoorstel volledig strookt met het 
oorspronkelijke verzoek van het EP om projecten op het gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie in het EERP op te nemen en is tevreden met het initiatief van de 
Commissie om deze prioriteit uit te voeren;
4. Hij betreurt niettemin de vertraging bij de uitvoering van het EEPR, dat bedoeld is om het 
economische herstel van de EU te ondersteunen en bevorderen. Daarom stelt hij een 
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amendement voor om de Commissie te verzoeken onmiddellijk de nodige budgettaire 
maatregelen te nemen om de onbenutte kredieten zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen. 
Hij is van mening dat vóór eind 2010 een specifieke begrotingslijn voor de nieuwe financiële 
faciliteit ter ondersteuning van projecten op het gebied van energie-efficiëntie moet worden 
gecreëerd. 
5. De rapporteur verzoekt de Commissie de begrotingsautoriteit op transparante wijze over de 
instelling van de financiële faciliteit en de werkwijze hiervan en over de selectie van de 
financiële tusseninstanties te informeren. Hij verzoekt de Commissie ook beide takken van de 
begrotingsautoriteit uitvoeringsverslagen toe te zenden, met daarin onder meer gegevens over de 
begunstigden van de faciliteit, de ondersteunde projecten en het hefboomeffect van de faciliteit 
voor de uitvoering van de projecten; 
6. De rapporteur benadrukt het feit dat in het kader van de momentele budgettaire beperkingen 
en met behoorlijke inachtneming van het principe van degelijk financieel beheer, de synergie 
tussen de bestaande instrumenten ter ondersteuning van energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen en de bestrijding van de klimaatverandering binnen de EU-begroting voort moet 
worden ontwikkeld.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de geest van de strategie "Europa 
2020" zou de ontwikkeling van meer 
hernieuwbare energiebronnen en de 
bevordering van energie-efficiëntie 
bijdragen aan groenere groei, de 
totstandkoming van een concurrerende en 
duurzame economie en de strijd tegen de 
klimaatverandering. Door deze 
beleidslijnen te steunen zal Europa nieuwe 
banen en groene marktkansen scheppen die 
de totstandkoming van een concurrerende, 
stabiele en duurzame economie stimuleren.

(3) In de geest van de strategie "Europa 
2020" en aansluitend bij het klimaat- en 
energiepakket van de EU en bij haar 
actieplan inzake energie-efficiëntie, zou 
de ontwikkeling van meer hernieuwbare 
energiebronnen en de bevordering van 
energie-efficiëntie bijdragen aan groenere 
groei, de totstandkoming van een 
concurrerende en duurzame economie en 
de strijd tegen de klimaatverandering. Door 
deze beleidslijnen te steunen zal Europa 
nieuwe banen en groene marktkansen 
scheppen die de totstandkoming van een 
concurrerende, stabiele en duurzame 
economie stimuleren. 
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Motivering

Het klimaat- en energiepakket is door het Europees Parlement en de Raad overeengekomen in 
december 2008 en wet geworden in juni 2009. Het weerspiegelt de geïntegreerde aanpak van het 
klimaat- en energiebeleid, die bedoeld is om de klimaatverandering te bestrijden en de 
energiezekerheid van de EU te vergroten en tegelijk haar concurrentievermogen te vergroten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Daarom moet een specifiek 
financieringsinstrument tot stand worden 
gebracht ter ondersteuning van in het kader 
van het initiatief voor de financiering van 
duurzame energie passende initiatieven op 
het gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, zodat de niet-
vastgelegde middelen krachtens hoofdstuk 
II van Verordening (EG) nr. 663/2009 
kunnen worden gebruikt. De 
financieringsregeling moet rendabele 
projecten op het gebied van energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie 
ondersteunen en bevordert de financiering 
van investeringsprogramma's door lokale 
en regionale autoriteiten op dat gebied, met 
name in stedelijke omgevingen.

(5) Daarom moet uiterlijk eind 2010 een 
specifiek financieringsinstrument tot stand 
worden gebracht ter ondersteuning van in 
het kader van het initiatief voor de 
financiering van duurzame energie 
passende initiatieven op het gebied van 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, zodat de niet-vastgelegde 
middelen krachtens hoofdstuk II van 
Verordening (EG) nr. 663/2009 kunnen 
worden gebruikt. Om deze kredieten in de 
EU-begroting op te nemen moet hiervoor 
een specifieke begrotingslijn worden 
gecreëerd. De financieringsregeling moet 
rendabele projecten op het gebied van 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie 
ondersteunen en bevordert de financiering 
van investeringsprogramma's door lokale 
en regionale autoriteiten op dat gebied, met 
name in stedelijke omgevingen.

Motivering

Het nieuwe financieringsinstrument ter ondersteuning van projecten op het gebied van energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie moet zo spoedig mogelijk worden gecreëerd, om ervoor te 
zorgen dat het tegen eind 2010 operationeel is. Het instrument met ook op transparante wijze 
worden gepresenteerd binnen de EU-begroting; daarom is de creatie van een specifieke nieuwe 
begrotingslijn aanbevolen. 
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Met het oog op de maximalisatie van de 
kortetermijnimpact van de EU-financiering 
moet de regeling worden beheerd door een 
of meer financiële tusseninstanties zoals 
internationale financiële instellingen 
(IFI's). Om aanzienlijke investeringen in de 
EU te genereren moet de selectie gebeuren 
op basis van de gebleken geschiktheid van 
de financiële tusseninstanties om de 
middelen zo efficiënt en doeltreffend 
mogelijk en met het grootst mogelijke 
hefboomeffect tussen de EU-financiering 
en de totale investering te gebruiken.

(6) Met het oog op de maximalisatie van de 
kortetermijnimpact van de EU-financiering 
moet de regeling worden beheerd door een 
of meer financiële tusseninstanties zoals 
internationale financiële instellingen 
(IFI's). Om aanzienlijke investeringen in de 
EU te genereren moet de selectie gebeuren 
op basis van de gebleken geschiktheid van 
de financiële tusseninstanties om de 
middelen zo efficiënt en doeltreffend 
mogelijk en met het grootst mogelijke 
hefboomeffect tussen de EU-financiering 
en de totale investering te gebruiken. In 
tijden van een financiële en economische 
crisis met een bijzonder negatief effect op 
de financiën van de regionale en lokale 
autoriteiten moet er evenwel voor worden 
gezorgd dat de moeilijke budgettaire 
situatie van de begunstigden van het 
mechanisme niet verhindert dat deze 
toegang tot de middelen kunnen krijgen;

Motivering

Overeenkomstig bijlage II, deel III, paragraaf 2 van het Commissievoorstel moet het feit worden 
onderstreept dat een moeilijke budgettaire situatie bij de lokale of regionale autoriteit de 
toegang tot het mechanisme van de faciliteit niet mag belemmeren, gelet op de doelstelling ervan 
om de economische crisis en de nijpende energiebehoeften van de Europese Unie aan te pakken, 
overeenkomstig overweging 10 van het Commissievoorstel.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 663/2009
Artikel 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening voorziet in de 
totstandbrenging van 

Deze verordening voorziet in de 
totstandbrenging van 
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financieringsinstrumenten ter 
ondersteuning van initiatieven op het 
gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie.

financieringsinstrumenten ter 
ondersteuning van initiatieven op het 
gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie met een lokaal en 
regionaal karakter. De nieuwe 
financieringsinstrumenten worden
uiterlijk eind 2010 gecreëerd.

Motivering

De rapporteur acht het nodig het feit te benadrukken dat de financieringsinstrumenten gericht 
zijn op het lokale en regionale niveau. De rapporteur verzoekt de Commissie de nodige 
wetgevings- en budgettaire maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de faciliteit 
operationeel wordt vóór eind 2010. 

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 663/2009
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, worden 
kredieten die niet onder de afzonderlijke 
juridische verbintenissen krachtens 
hoofdstuk II kunnen vallen, voor een 
bedrag van 114 miljoen euro, en eventuele 
andere kredieten die vrijkomen als gevolg 
van de volledige of gedeeltelijke niet-
uitvoering van de projecten in het kader 
van hoofdstuk II, toegewezen aan een in 
het kader van het initiatief voor de 
financiering van duurzame energie passend 
financieringsinstrument.

1. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, worden 
kredieten die niet onder de afzonderlijke 
juridische verbintenissen krachtens 
hoofdstuk II kunnen vallen, voor een 
bedrag van 114 miljoen euro, en eventuele 
andere kredieten die vrijkomen als gevolg 
van de volledige of gedeeltelijke niet-
uitvoering van de projecten in het kader 
van hoofdstuk II, toegewezen aan een in 
het kader van het initiatief voor de 
financiering van duurzame energie passend 
financieringsinstrument. Daarnaast wordt 
een bedrag van 15 miljoen euro uit het 
EU-actieprogramma ter bestrijding van 
klimaatverandering (begrotingslijn 07 03 
23 in de begroting 2010) voor de regeling 
uitgetrokken. Dit bedrag komt er door 
gebruik te maken van alle bepalingen van 
het Interinstitutioneel Akkoord van 17 
mei 2006, met name punt 23 hiervan, om 
de maxima van de rubrieken 1a en 2 
dienovereenkomstig aan te passen. De 
Commissie dient bijgevolg de nodige 
voorstellen voor de aanpassing van de 



AD\824769NL.doc 9/11 PE445.700v02-00

NL

maxima en de creatie van een 
afzonderlijke nieuwe begrotingslijn voor 
de faciliteit in de begroting 2010 in.

Motivering

De rapporteur steunt de ITRE-rapporteur, die van mening is dat al beschikbare financiële 
middelen goed moeten worden gebruikt en dat de financiële middelen op begrotingslijn 07 03 23 
bijgevolg ook naar de faciliteit moeten worden overgeheveld. Om de 15 miljoen EUR over te 
hevelen van begrotingslijn 07 03 23 naar de faciliteit moet dit worden toegevoegd aan de 
gewijzigde begroting waarmee de faciliteit wordt gecreëerd. 

Dit punt kan op een van de volgende begrotingstrialogen worden behandeld.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 663/2009
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In het kader van de 
begrotingscontrole wordt een duurzame 
meerjarige follow-up en oplossing voor 
rubriek 1a gevonden en de nodige 
herziening van het meerjarig financieel 
kader (MFK) wordt uitgevoerd, door 
gebruik te maken van alle bepalingen van 
het Interinstitutioneel Akkoord van 
17 mei 2006, met name de punten 21-23 
hiervan.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 663/2009
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie zendt beide takken 
van de begrotingsautoriteit geregeld 
verslagen over de werking van de in lid 1 
bedoelde financieringsfaciliteit toe. Deze 
verslagen omvatten met name gegevens 
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over de begunstigden van de faciliteit en 
over de met de faciliteit ondersteunde 
projecten, een opgave van de kredieten en 
precieze informatie over de financiële 
kosten van de projecten, alsmede 
informatie over het hefboomeffect van de 
faciliteit, om ervoor te zorgen dat de 
projecten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel III – alinea 3 – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vi bis) de kosten-batenverhouding van de 
projecten;

Motivering

De rapporteur is het ermee eens dat innovatiepotentieel altijd een punt van aandacht moet zijn 
en hoog op de lijst moet staan, wanneer projecten worden gekozen. Hij hecht evenwel ook 
belang aan de langetermijndoelstelling van de projecten. Deze moet niet alleen berusten op een 
hoog niveau van energie-efficiëntie, maar ook op een redelijke kosten-batenverhouding, via 
maatregelen met "een snelle, meetbare en substantiële impact op het economische herstel in de 
EU, een hogere energiezekerheid en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen", 
overeenkomstig bijlage II, deel III, alinea 1 van het Commissievoorstel van 31 mei 2010.
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