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Amendement 8
Lambert van Nistelrooij

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" 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. 
Hierbij is een samenwerking tussen de 
diverse overheidslagen essentieel (‘multi-
level governance’).

Or. nl

Amendement 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Sterkere financiële stimulansen zijn 
cruciaal om de door hoge aanloopkosten 
opgeworpen obstakels uit de weg te ruimen 
en een stap vooruit te kunnen zetten op het 
gebied van duurzame energie. 
Investeringssteun op het gebied van 
duurzame energie is het doeltreffendst en 
levert het meest op als hij is gericht op het 
lokale niveau.

(4) Sterkere financiële stimulansen zijn 
cruciaal om de door hoge aanloopkosten 
opgeworpen obstakels uit de weg te ruimen 
en een stap vooruit te kunnen zetten op het 
gebied van duurzame energie. 
Investeringssteun op het gebied van 
duurzame energie is het doeltreffendst en 
levert het meest op als hij is gericht op het 
lokale niveau. Energie-efficiëntiebeleid 
moet gericht zijn op concrete 
betrokkenheid via overheidsbeleid van 
zowel gebruikers als actoren ten einde te 
komen tot de totstandbrenging van een 
Europese markt voor energie-efficiëntie 
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en aldus mogelijkheden voor 
concurrerende groei en ontwikkeling van 
het systeem te creëren.

Or. en

Motivering

Overheidsbeleid moet niet beperkt blijven tot de bevordering van energie-efficiëntieprojecten, 
maar gericht zijn op de totstandbrenging van een Europese markt in deze sector. De 
investeringen in energie-efficiëntie en de concrete tenuitvoerlegging van deze initiatieven dienen 
in eerste instantie concrete mogelijkheden voor het bedrijfsleven met zich te brengen.

Amendement 10
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Sterkere financiële stimulansen zijn 
cruciaal om de door hoge aanloopkosten 
opgeworpen obstakels uit de weg te ruimen 
en een stap vooruit te kunnen zetten op het 
gebied van duurzame energie. 
Investeringssteun op het gebied van 
duurzame energie is het doeltreffendst en 
levert het meest op als hij is gericht op het 
lokale niveau.

(4) Sterkere financiële stimulansen zijn 
cruciaal om de door hoge aanloopkosten 
opgeworpen obstakels uit de weg te ruimen 
en een stap vooruit te kunnen zetten op het 
gebied van duurzame energie. 
Investeringssteun op het gebied van 
duurzame energie is het doeltreffendst en 
levert het meest op als hij is gericht op het 
lokale niveau. Hierbij dient effectief 
gebruik te worden gemaakt van de overige 
beschikbare financiële middelen in de 
lidstaten.

Or. nl

Amendement 11
Anni Podimata

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 

(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 
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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.

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, maar ook 
in berg- en insulaire gebieden met een 
groot potentieel aan hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. el

Amendement 12
Silvia-Adriana Ţicău

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 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, maar niet uitsluitend in stedelijke 
omgevingen.

Or. ro

Motivering

Financieringsregelingen ter ondersteuning van in het kader van het initiatief voor de 
financiering van duurzame energie passende initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie en 
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hernieuwbare energie moeten niet alleen voor stedelijke programma’s, maar ook voor 
andersoortige programma’s worden ingezet.

Amendement 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In een periode van budgettaire 
beperkingen is de complementariteit van 
EU-financieringsinstrumenten van 
bijzonder belang. De regeling is een 
doeltreffende aanvulling en bouwt voort 
op bestaande instrumenten, met name het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO), dat bij 
Verordening (EU) nr. 397/2009 zodanig 
werd gewijzigd, dat de voor energie-
efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen in de woningbouw 
beschikbare middelen zijn gestegen tot 
een totaalbedrag van 8 miljard euro voor 
de periode 2007-2013.

Or. en

Motivering

Overheidsbeleid moet niet beperkt blijven tot de bevordering van energie-efficiëntieprojecten, 
maar gericht zijn op de totstandbrenging van een Europese markt in deze sector. De 
investeringen in energie-efficiëntie en de concrete tenuitvoerlegging van deze initiatieven dienen 
in eerste instantie concrete mogelijkheden voor het bedrijfsleven met zich te brengen. In de tekst 
dient dan ook te worden verwezen naar Verordening (EG) nr. 397/2009 in plaats van naar 
Verordening (EG) nr. 437/2010, aangezien deze passender en algemener is, terwijl 
laatstgenoemde verordening uitsluitend betrekking heeft op gemarginaliseerde gemeenschappen. 

Amendement 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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 

(6) Met het oog op de maximalisatie van de 
kortetermijnimpact van de EU-financiering 
moet de regeling, in eerste instantie, ten 
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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.

uitvoer worden gelegd door 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 
IFI’s om de middelen zo efficiënt en 
doeltreffend mogelijk te gebruiken ten 
einde de participatie van andere publieke 
en particuliere investeerders te 
optimaliseren en het grootst mogelijke 
hefboomeffect tussen de EU-financiering 
en de totale investering te bereiken.

Or. en

Motivering

IFI’s zijn de meest geschikte actoren om dit financieringsinstrument - met name in de 
beginperiode - ten uitvoer te leggen – i.e. de EIB, aangezien zij de enige financiële instelling is 
die zich voor alle 27 EU-lidstaten inzet. Het is de enige bank (vanwaar veel meer garanties) en 
de enige financiële instelling die volgens het Verdrag (artikel 308) wettelijk verplicht is het EU-
beleid te ondersteunen. Daar het de bedoeling is een fonds op te zetten, zou participatie van 
andere publieke en particuliere investeerders het hefboomeffect van de EU-financiering verder 
vergroten. 

Amendement 15
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
663/2009 moet de regeling beperkt blijven 
tot de financiering van 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. De bij Verordening (EG) 
nr. 663/2009 vastgestelde criteria moeten 
integraal van toepassing zijn op de selectie 
en de subsidiabiliteit van de in het kader 
van het instrument gefinancierde 
maatregelen. Cruciaal is ook dat er 
rekening wordt gehouden met het 
geografische evenwicht tussen de 
projecten.

(7) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
663/2009 moet de regeling beperkt blijven 
tot de financiering van 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. Deze maatregelen moeten 
bijdragen tot de ontwikkeling van een 
concurrerende, samenhangende en 
groene economie alsook tot bescherming 
van de werkgelegenheid overeenkomstig 
de doelstellingen van "Europa 2020". De 
bij Verordening (EG) nr. 663/2009 
vastgestelde criteria moeten integraal van 
toepassing zijn op de selectie en de 
subsidiabiliteit van de in het kader van het 
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instrument gefinancierde maatregelen. 
Cruciaal is ook dat er rekening wordt 
gehouden met het geografische evenwicht 
tussen de projecten.

Or. el

Amendement 16
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
663/2009 moet de regeling beperkt blijven 
tot de financiering van 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. De bij Verordening (EG) 
nr. 663/2009 vastgestelde criteria moeten 
integraal van toepassing zijn op de selectie 
en de subsidiabiliteit van de in het kader 
van het instrument gefinancierde 
maatregelen. Cruciaal is ook dat er 
rekening wordt gehouden met het 
geografische evenwicht tussen de 
projecten.

(7) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
663/2009 moet de regeling beperkt blijven 
tot de financiering van 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. De bij Verordening (EG) 
nr. 663/2009 vastgestelde criteria moeten 
integraal van toepassing zijn op de selectie 
en de subsidiabiliteit van de in het kader 
van het instrument gefinancierde 
maatregelen.

Or. en

Amendement 17
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage, kolom 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Wegens de dringende noodzaak om de 
economische crises en de nijpende 
energiebehoeften van de Unie aan te 
pakken, moeten de uitgaven vanaf 13 juli 
2009 subsidiabel zijn, aangezien vele 
aanvragers hebben gevraagd dat de 
uitgaven overeenkomstig artikel 112 van 

(9) Wegens de dringende noodzaak om de 
economische, sociale en klimaatcrises en 
de nijpende behoeften van de Unie aan 
een zekere energievoorziening aan te 
pakken, moeten de uitgaven vanaf 13 juli 
2009 subsidiabel zijn, aangezien vele 
aanvragers hebben gevraagd dat de 
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Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen voor 
financiering in aanmerking zouden komen 
vanaf de indiening van de 
subsidieaanvraag.

uitgaven overeenkomstig artikel 112 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen voor 
financiering in aanmerking zouden komen 
vanaf de indiening van de 
subsidieaanvraag.

Or. en

Motivering

Bij de formulering van het mandaat van de Tijdelijke Commissie CRIS alsook in recente 
wetgevingsteksten en resoluties heeft het Europees Parlement duidelijk gesteld dat de recente 
crisis niet alleen een economische, maar ook een sociale en klimaatcrisis is.  Aangezien met de 
voorgestelde tekst en het voorgestelde instrument de economische, sociale en klimaataspecten 
doeltreffend en gelijkelijk kunnen worden aangepakt, is het van belang al deze aspecten te 
vermelden. Ook het aspect van een zekere energievoorziening dient duidelijk naar voren te 
komen.

Amendement 18
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wegens de dringende behoefte om de 
economische crisis en de nijpende 
energiebehoeften van de Europese Unie 
aan te pakken, dient deze verordening 
onmiddellijk na haar bekendmaking in 
werking te treden,

(10) Wegens de dringende behoefte om de 
economische, sociale en klimaatcrises en 
de nijpende behoeften van de Europese 
Unie aan een zekere energievoorziening 
aan te pakken, dient deze verordening 
onmiddellijk na haar bekendmaking in 
werking te treden,

Or. en

Motivering

Bij de formulering van het mandaat van de Tijdelijke Commissie CRIS alsook in recente 
wetgevingsteksten en resoluties heeft het Europees Parlement duidelijk gesteld dat de recente 
crisis niet alleen een economische, maar ook een sociale en klimaatcrisis is.  Aangezien met de 
voorgestelde tekst en het voorgestelde instrument de economische, sociale en klimaataspecten 
doeltreffend en gelijkelijk kunnen worden aangepakt, is het van belang al deze aspecten te 
vermelden. Ook het aspect van een zekere energievoorziening dient duidelijk naar voren te 
komen.
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Amendement 19
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Dit in het kader van het initiatief 
voor de financiering van duurzame 
energie passend financieringsinstrument 
dat in het leven is geroepen om niet-
bestede middelen overeenkomstig 
hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 
663/2009 te herbestemmen, moet als 
referentie dienen voor toekomstige 
wetgevingsvoorstellen voor wat betreft de 
definitieve bestemming van niet-
vastgelegde EU-middelen.

Or. en

Amendement 20
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Het nieuwe meerjarig financieel 
kader en het toekomstig kaderprogramma 
voor onderzoek en ontwikkeling moeten 
nieuwe en uitgebreide categorieën 
uitgaven en financiering van technische 
bijstand omvatten gecombineerd met 
innoverende financiële 
stimuleringsregelingen (zoals garanties, 
zachte leningen met gunstige rentevoet, 
een instrumentenmix en 
projectfinanciering) ten einde een 
grootschalige ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van projecten met een 
groot innovatiepotentieel op het gebied 
van duurzame energie te ondersteunen.

Or. en
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Amendement 21
Evžen Tošenovský

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2. De afzonderlijke juridische 
verbintenissen krachtens hoofdstuk II tot 
uitvoering van de vastleggingen in de 
begrotingen van 2009 en 2010 worden 
uiterlijk op 31 december 2010 aangegaan.
De afzonderlijke juridische verbintenissen 
overeenkomstig artikel 22 worden uiterlijk 
op 31 maart 2011 aangegaan."

"2. De afzonderlijke juridische 
verbintenissen krachtens hoofdstuk II tot 
uitvoering van de vastleggingen in de 
begrotingen van 2009 en 2010 worden 
uiterlijk op 31 december 2010 aangegaan.”

Or. en

Amendement 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2. De afzonderlijke juridische 
verbintenissen krachtens hoofdstuk II tot 
uitvoering van de vastleggingen in de 
begrotingen van 2009 en 2010 worden 
uiterlijk op 31 december 2010 aangegaan. 
De afzonderlijke juridische verbintenissen 
overeenkomstig artikel 22 worden uiterlijk 
op 31 maart 2011 aangegaan."

"2. De afzonderlijke juridische 
verbintenissen krachtens hoofdstuk II tot 
uitvoering van de vastleggingen in de 
begrotingen van 2009 en 2010 worden 
uiterlijk op 31 december 2010 aangegaan. 
De juridische verbintenissen 
overeenkomstig artikel 22 worden uiterlijk 
op 31 maart 2011 aangegaan."

Or. en

Motivering

Met juridische verbintenissen wordt gerefereerd aan het opzetten van de regeling en niet aan 
afzonderlijke projecten zoals in het eerste deel van het lid.
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Amendement 23
Kathleen Van Brempt

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 voor de regeling 
uitgetrokken. Dit bedrag komt tot stand 
door gebruik te maken van alle 
bepalingen van het Interinstitutioneel 
Akkoord van 17 mei 2006, en 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 in voor de 
aanpassing van de maxima en de creatie 
van een afzonderlijke nieuwe 
begrotingslijn voor de regeling in de 
begroting 2010.

Or. en

Motivering

De rapporteur wenst te onderstrepen dat er geen sprake zal zijn van verspilling van financiële 
middelen. Met name in begrotingslijn 07 03 23 staat een bedrag van EUR 15 miljoen voor het 
actieprogramma ter bestrijding van klimaatverandering momenteel in de reserve; hiervoor is 
echter geen rechtsgrondslag voorzien. Aangezien het bedrag van EUR 15 miljoen verloren gaat, 
wanneer het niet wordt overgedragen naar de regeling, acht de rapporteur een verzoek om 
dienovereenkomstige aanpassing van het MFK en het IA noodzakelijk. Er zij evenwel op 
gewezen dat de aanpassing van de maxima van zuiver technische en logische aard is.
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Amendement 24
Anni Podimata

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, ten einde in 
samenwerking met de Europese 
Investeringsbank en andere 
internationale kredietinstellingen 
passende financieringsinstrumenten te 
ontwikkelen om een belangrijke impuls te 
geven aan projecten voor energie-
efficiëntie en exploitatie van 
hernieuwbare energiebronnen.

Or. el

Amendement 25
Evžen Tošenovský

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-

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 toegewezen 
aan een in het kader van het initiatief voor 
de financiering van duurzame energie
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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.

passend financieringsinstrument.

Or. en

Amendement 26
Evžen Tošenovský

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. Overeenkomstig artikel 3, lid 2 
worden kredieten die vrijkomen als gevolg 
van de volledige of gedeeltelijke niet-
uitvoering van de projecten in het kader 
van hoofdstuk II gebruikt voor projecten 
die op een/de reservelijst staan.

Or. en

Amendement 27
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het financieringsinstrument dient 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 door gemeentelijke, lokale en 
regionale autoriteiten. Deze regeling wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de bij het 
Financieel Reglement en de 
uitvoeringsvoorschriften ervan vastgestelde 
bepalingen inzake het delegeren van taken 
met betrekking tot de uitvoering van de 

Het financieringsinstrument dient ter 
ondersteuning van rendabele 
energiebesparende projecten op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie en ter bevordering van de 
financiering van investeringen op dat 
gebied door nationale, gemeentelijke, 
lokale en regionale autoriteiten. Deze 
regeling wordt uitgevoerd overeenkomstig 
de bij het Financieel Reglement en de 
uitvoeringsvoorschriften ervan vastgestelde 
bepalingen inzake het delegeren van taken 
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begroting. met betrekking tot de uitvoering van de 
begroting.

Or. en

Amendement 28
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het financieringsinstrument dient 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 door gemeentelijke, lokale en 
regionale autoriteiten. Deze regeling wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de bij het 
Financieel Reglement en de 
uitvoeringsvoorschriften ervan vastgestelde 
bepalingen inzake het delegeren van taken 
met betrekking tot de uitvoering van de 
begroting.

Het financieringsinstrument wordt gebruikt 
voor de ondersteuning van rendabele 
projecten op het gebied van energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie en ter 
bevordering van de financiering van 
investeringen op dat gebied door 
gemeentelijke, lokale en regionale 
autoriteiten. Deze regeling wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de bij het 
Financieel Reglement en de 
uitvoeringsvoorschriften ervan vastgestelde 
bepalingen inzake het delegeren van taken 
met betrekking tot de uitvoering van de 
begroting.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de rol van het financieringsinstrument;

Amendement 29
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regeling wordt gebruikt ter 
ondersteuning van projecten op het gebied 
van duurzame energie, met name in 
stedelijke omgevingen. Daaronder vallen 

De regeling wordt gebruikt ter 
ondersteuning van projecten op het gebied 
van duurzame energie, met name in 
stedelijke omgevingen, in combinatie met 
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onder meer: het EII-initiatief "Smart Cities" in het 
kader van het SET-plan. Daaronder vallen 
onder meer:

Or. en

Amendement 30
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regeling wordt gebruikt ter 
ondersteuning van projecten op het gebied 
van duurzame energie, met name in 
stedelijke omgevingen. Daaronder vallen 
onder meer:

De regeling wordt gebruikt ter 
ondersteuning van projecten op het gebied 
van duurzame energie, met name in 
stedelijke omgevingen, maar ook in berg-
en insulaire gebieden met een groot 
potentieel aan hernieuwbare 
energiebronnen. Daaronder vallen onder 
meer:

Or. el

Amendement 31
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regeling wordt gebruikt ter 
ondersteuning van projecten op het gebied 
van duurzame energie, met name in 
stedelijke omgevingen. Daaronder vallen 
onder meer:

De regeling wordt gebruikt ter 
ondersteuning van projecten op het gebied 
van duurzame energie, met name, maar 
niet uitsluitend, in stedelijke omgevingen.
Daaronder vallen onder meer:

Or. ro

Motivering

Financieringsregelingen 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 moeten niet alleen voor stedelijke programma’s, maar ook voor 
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andersoortige programma’s worden ingezet.

Amendement 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 2 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) projecten die een hoog innovatie- en 
economisch potentieel hebben en waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de best 
beschikbare technologieën; 

Or. en

Motivering

Innovatie is een cruciaal aspect waarmee rekening dient te worden gehouden bij de planning 
van economisch herstel. Om het concurrentievermogen van de EU-economie te behouden dient 
het innovatiepotentieel prioritair te zijn bij de selectie van de projecten. De term "best 
beschikbare technologieën" is beter dan "nieuwe technologieën", want het meest passende 
instrument voor de financiering van nieuwe energie-efficiënte technologieën is het zevende 
kaderprogramma en niet het programma voor herstel. Aangezien de overheid de doelgroep van 
de regeling is, dient te worden aangedrongen op de toepassing van de best beschikbare 
technologieën, en niet op nieuwe en innovatieve technologieën. 

Amendement 33
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) gedecentraliseerde en lokaal 
geïntegreerde hernieuwbare 
energiebronnnen;

c) gedecentraliseerde en lokaal 
geïntegreerde hernieuwbare 
energiebronnnen, met inbegrip van in 
bouwkundige elementen geïntegreerde 
fotovoltaïsche systemen;

Or. en



PE445.669v01-00 18/32 AM\823030NL.doc

NL

Motivering

De wetgevers hebben in het kader van de goedkeuring van de Richtlijn betreffende de 
energieprestaties van gebouwen (COM(2008)0780) erkend dat gebouwen 40% van het 
energieverbruik van de EU voor hun rekening nemen; gebouwen kunnen bijgevolg grote 
energiebesparingen opleveren en gemakkelijk hernieuwbare energiesystemen zoals 
fotovoltaïsche systemen toepassen ten einde tot een energieverbruik van praktisch nul voor 
gebouwen te komen.

Amendement 34
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) gedecentraliseerde en lokaal 
geïntegreerde hernieuwbare 
energiebronnnen;

c) gedecentraliseerde en lokaal 
geïntegreerde hernieuwbare 
energiebronnnen; integratie van 
gedecentraliseerde hernieuwbare 
energiebronnen in de elektriciteitsnetten; 

Or. en

Amendement 35
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) verbetering van 
netwerkinfrastructuren met het oog op 
beperking van energieverspilling en 
integratie van hernieuwbare 
energiebronnen,

Or. el
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Amendement 36
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) schoon stadsvervoer ter ondersteuning 
van een verhoogde energie-efficiëntie en 
de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen;

d) schoon stadsvervoer, inclusief een 
verschuiving naar openbaar vervoer en 
elektrische voertuigen op basis van 
hernieuwbare energiebronnen, ter 
ondersteuning van een verhoogde 
energiebesparing voor steden, gemeenten 
en regio’s; 

Or. en

Motivering

De verschuiving naar openbaar vervoer en elektrische voertuigen, die in de toekomst een steeds 
grotere rol gaan spelen, dient te worden erkend. Dit is met name van belang voor gemeenten, 
steden en regio’s waarvoor dit financieringsinstrument in eerste instantie is bedoeld.

Amendement 37
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) lokale infrastructuur, met inbegrip van 
efficiënte straatverlichting, slimme meters 
en intelligente netwerken, die ten volle 
gebruikmaken van ICT.

e) lokale infrastructuur, met inbegrip van 
efficiënte straatverlichting, oplossingen 
voor elektriciteitsopslag, slimme meters en 
intelligente netwerken, die ten volle 
gebruikmaken van ICT.

Or. en
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Amendement 38
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 2 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) proef- en demonstratieprojecten, 
projecten waarbij nieuwe en innovatieve 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energietechnologieën worden ingezet en 
organisaties van de Lokale Agenda 21, 
voorzover zij gerechtigd zijn middelen te 
beheren.

Or. en

Motivering

Het testen van innovatieve oplossingen draagt bij tot het opdoen van ervaring in de beste 
praktijken. Door te verwijzen naar de Lokale Agenda 21 worden ook degenen die reeds 
experimenteren met innovatieve op plaatselijke kenmerken afgestemde oplossingen bij een en 
ander betrokken. 

Amendement 39
Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overheadkosten voor de regeling 
mogen in totaal niet meer dan 3% 
bedragen.

Or. en

Amendement 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regeling mag worden gebruikt om
stimulansen en technische bijstand te 
bieden en om de kennis van nationale en 
lokale autoriteiten te verhogen zodat er 
optimaal kan worden gebruikgemaakt van 
de structuur- en cohesiefondsen, met name 
wanneer het gaat om verbeteringen op het 
gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie in huizen en andere 
soorten gebouwen.

De regeling mag worden gebruikt voor
stimulansen, inclusief het voorzien in en 
toewijzen van kapitaal voor leningen, 
garanties, equity en andere financiële 
producten. De regeling dient ter 
ondersteuning van het opstarten van 
projecten. Het gaat hierbij om projecten 
die economisch en financieel haalbaar 
zijn gebleken (rendabele projecten) om de 
in het kader van het fonds toegekende 
investeringen te restitueren en publieke en 
particuliere investeringen in het kader 
van "publieke/private partnerschappen" 
aan te trekken. Daarnaast mag maximaal 
10% van de in artikel 22 bedoelde 
middelen worden gebruikt om technische 
bijstand te bieden en om de kennis van 
nationale en lokale autoriteiten te verhogen 
zodat er optimaal kan worden 
gebruikgemaakt van de structuur- en 
cohesiefondsen, met name wanneer het 
gaat om verbeteringen op het gebied van 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie 
in huizen en andere soorten gebouwen. De 
technische bijstand dient een aanvulling 
te zijn op bestaande door de Unie 
gefinancierde regelingen, met name het 
Elena-programma, ten einde overlapping 
met andere financieringsinstrumenten te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

De regeling moet flexibel genoeg zijn om in adequate financiële producten te voorzien ter 
stimulering van de marktvraag. Voor technische bijstand dient een specifiek deel van de totale 
begroting te worden uitgetrokken dat nader gespecificeerd dient te worden. Door te verwijzen 
naar het Elena-programma kan een betere coördinatie tussen verschillende communautaire 
financieringsinstrumenten mogelijk worden gemaakt.
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Amendement 41
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regeling mag worden gebruikt om
stimulansen en technische bijstand te 
bieden en om de kennis van nationale en 
lokale autoriteiten te verhogen zodat er 
optimaal kan worden gebruikgemaakt van 
de structuur- en cohesiefondsen, met name 
wanneer het gaat om verbeteringen op het 
gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie in huizen en andere 
soorten gebouwen.

De regeling mag worden gebruikt om
ervoor te zorgen dat er optimaal kan 
worden gebruikgemaakt van de structuur-
en cohesiefondsen, met name wanneer het 
gaat om verbeteringen op het gebied van 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie 
in huizen en andere soorten gebouwen.

Or. ro

Motivering

Het is van belang dat het 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 bijdraagt tot meer Europese financiële middelen 
voor energie-efficiëntie en primair projecten financiert die de energie-efficiëntie van gebouwen 
verhogen.  

Amendement 42
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regeling mag worden gebruikt om 
stimulansen en technische bijstand te 
bieden en om de kennis van nationale en 
lokale autoriteiten te verhogen zodat er 
optimaal kan worden gebruikgemaakt van 
de structuur- en cohesiefondsen, met name 
wanneer het gaat om verbeteringen op het 
gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie in huizen en andere 

De regeling mag worden gebruikt om 
stimulansen, risicobeperking en technische 
bijstand te bieden en om de kennis van
nationale en lokale autoriteiten te verhogen 
zodat er optimaal kan worden
gebruikgemaakt van de structuur- en 
cohesiefondsen, met name wanneer het 
gaat om verbeteringen op het gebied van 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie 
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soorten gebouwen. in huizen en andere soorten gebouwen.

Or. en

Motivering

Het financiële en technische risico bestaat in een gebrek aan financiën en een mogelijk technisch 
falen, waardoor de operatie niet langer rendabel is. Met risicodekkingsregelingen wordt de 
terugbetaling van een bepaald percentage van de investeringen beoogd.  In samenwerking met 
de Europese Investeringsbank zou op Europees niveau een regeling voor diverse 
energietechnologieën kunnen worden uitgewerkt. 

Amendement 43
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening (EG) nr. 1080/2006 
betreffende het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling omvat steun voor 
de opzet en ontwikkeling van 
financieringsinstrumenten als 
risicokapitaal, leningen- en 
garantiefondsen en fondsen voor 
plaatselijke ontwikkeling, rentesubsidies, 
netwerken, samenwerking en uitwisseling 
van ervaringen tussen regio's, steden en 
betrokken sociale, economische en 
ecologische actoren, ook op het vlak van 
energie-efficiëntie;

Or. en

Motivering

Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
omvat al steun voor de opzet en ontwikkeling van financieringsinstrumenten als risicokapitaal, 
leningen- en garantiefondsen en fondsen voor plaatselijke ontwikkeling, rentesubsidies, 
netwerken, samenwerking en uitwisseling van ervaringen tussen regio's, steden en betrokken 
sociale, economische en ecologische actoren, ook op het vlak van energie-efficiëntie. Het is in 
een aantal lidstaten reeds gebruikt voor het opzetten van een revolverend fonds voor energie-
efficiëntie in de woningbouw.
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Amendement 44
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel I – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De begunstigden van de regeling zijn de 
autoriteiten, bij voorkeur op regionaal en 
lokaal niveau, of private organisaties die 
optreden namens deze autoriteiten. 
Bijzondere aandacht wordt geschonken aan 
voorstellen met betrekking tot de 
samenwerking van zulke organisaties met 
woningbouwverenigingen en 
projectbureaus.

De begunstigden van de regeling zijn de 
lokale en regionale autoriteiten, 
overheidsbedrijven en onder het 
privaatrecht vallende natuurlijke en 
rechtspersonen. Bijzondere aandacht 
wordt geschonken aan voorstellen met 
betrekking tot de samenwerking van zulke 
organisaties met woningbouwverenigingen, 
gemeentelijke 
energievoorzieningsbedrijven en 
projectbureaus.

Or. de

Amendement 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel II – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regeling wordt uitgevoerd door een of 
meer financiële tusseninstanties zoals
internationale financiële instellingen 
(IFI's). Deze worden geselecteerd op basis 
van de gebleken geschiktheid van de 
financiële tusseninstanties om de 
middelen zo efficiënt en doeltreffend 
mogelijk te gebruiken overeenkomstig de 
in deze bijlage vastgestelde regels en 
criteria.

De regeling wordt uitgevoerd door een of 
meer internationale financiële instellingen 
(IFI's). Deze worden geselecteerd op basis 
van de gebleken geschiktheid van de IFI’s
om de middelen zo efficiënt en 
doeltreffend mogelijk te gebruiken 
overeenkomstig de in deze bijlage 
vastgestelde regels en criteria.

Or. en

Motivering

IFI’s zijn de meest geschikte actoren - met name in de beginperiode – i.e. de EIB, aangezien zij 
de enige IFI die zich voor alle 27 EU-lidstaten inzet. Het is de enige non-profitbank (vanwaar 
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veel meer garanties) en de enige IFI die volgens het Verdrag (artikel 308) wettelijk verplicht is 
het EU-beleid te ondersteunen. Daar het de bedoeling is een fonds op te zetten, zou participatie 
van andere publieke en particuliere investeerders het hefboomeffect van de EU-financiering 
verder kunnen vergroten. Met het amendement wordt betaling aan financiële tusseninstanties 
nader gedefinieerd, zodat een maximum aan middelen naar de gemeenten zullen vloeien.

Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel II – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op een efficiënt gebruik van 
de Europese middelen en de 
beschikbaarstelling van beste praktijken 
aan belanghebbenden, wordt, in geval van 
tenuitvoerlegging van deze regeling door 
een financiële tusseninstantie in een van 
de lidstaten, het uitvoeringsmodel 
kosteloos ter beschikking gesteld van alle 
andere lidstaten, het Europees Parlement 
en de Commissie.

Or. ro

Motivering

Ter waarborging van een efficiënt gebruik van de voor de regeling uitgetrokken financiële 
middelen alsook ter bevordering van goede praktijken in dezen tussen de lidstaten.

Amendement 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel II – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële tusseninstanties voldoen aan 
de toepasselijke, in het Financieel 
Reglement en zijn uitvoeringsregels 
vastgelegde vereisten inzake het delegeren 
van taken met betrekking tot de uitvoering 
van de begroting, met name wat betreft de 

De financiële tusseninstanties voldoen aan 
de toepasselijke, in het Financieel 
Reglement en zijn uitvoeringsregels 
vastgelegde vereisten inzake het delegeren 
van taken met betrekking tot de uitvoering 
van de begroting, met name wat betreft de 
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regels voor het plaatsen van opdrachten, 
interne controle, boekhouding en externe 
controle. Deze financiële tusseninstanties
ontvangen uitsluitend middelen ter 
dekking van de beheerskosten en van de
kosten die zijn verbonden aan de invoering 
en de tenuitvoerlegging van de regeling.

regels voor het plaatsen van opdrachten, 
interne controle, boekhouding en externe 
controle. Financiële tusseninstanties 
kunnen alleen beheerskosten of andere 
subsidiabele kosten die zijn verbonden aan 
de invoering en de tenuitvoerlegging van 
de regeling, in rekening brengen.

Or. en

Motivering

IFI’s zijn de meest geschikte actoren - met name in de beginperiode – i.e. de EIB, aangezien zij 
de enige IFI is die zich voor alle 27 EU-lidstaten inzet. Het is de enige non-profitbank (vanwaar 
veel meer garanties) en de enige IFI die volgens het Verdrag (artikel 308) wettelijk verplicht is 
het EU-beleid te ondersteunen. Daar het de bedoeling is een fonds op te zetten, zou participatie 
van andere publieke en particuliere investeerders het hefboomeffect van de EU-financiering 
verder kunnen vergroten. Met het amendement wordt de betaling aan financiële tusseninstanties 
nader gedefinieerd, zodat zoveel mogelijk middelen naar de gemeenten zullen vloeien.

Amendement 48
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel II – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële tusseninstanties voldoen aan 
de toepasselijke, in het Financieel 
Reglement en zijn uitvoeringsregels 
vastgelegde vereisten inzake het delegeren 
van taken met betrekking tot de uitvoering 
van de begroting, met name wat betreft de 
regels voor het plaatsen van opdrachten, 
interne controle, boekhouding en externe 
controle. Deze financiële tusseninstanties 
ontvangen uitsluitend middelen ter dekking 
van de beheerskosten en van de kosten die 
zijn verbonden aan de invoering en de 
tenuitvoerlegging van de regeling.

De financiële tusseninstanties voldoen aan 
de toepasselijke, in het Financieel 
Reglement en zijn uitvoeringsregels 
vastgelegde vereisten inzake het delegeren 
van taken met betrekking tot de uitvoering 
van de begroting, met name wat betreft de 
regels voor het plaatsen van opdrachten, 
interne controle, boekhouding en externe 
controle. Deze financiële tusseninstanties 
ontvangen uitsluitend middelen ter dekking 
van de beheerskosten en van de kosten die 
zijn verbonden aan de invoering en de 
tenuitvoerlegging van de regeling; deze 
mogen niet meer bedragen dan 5% van 
het bedrag dat met elke afzonderlijke 
gebruikmaking van de regeling gemoeid 
is.

Or. ro
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Motivering

Het is van wezenlijk belang dat de financieringsregeling voor projecten op het gebied van 
duurzame energie in eerste instantie wordt gebruikt voor projecten die inderdaad bijdragen tot 
grotere energie-efficiëntie. Derhalve dienen de beheerskosten en de kosten die verbonden zijn 
aan de invoering en tenuitvoerlegging van het instrument beperkt te blijven tot 5% van het in het 
kader van de regeling toegekende bedrag. 

Amendement 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel II – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorwaarden van de regeling, met 
inbegrip van toezicht en controle, worden 
in detail vastgelegd in een of meer 
overeenkomsten tussen de Commissie en 
de financiële tusseninstanties.

De voorwaarden van de regeling, met 
inbegrip van toezicht en controle, worden 
in detail vastgelegd in een of meer 
overeenkomsten tussen de Commissie en 
de financiële tusseninstanties. In die 
overeenkomsten wordt bepaald dat de 
Commissie en het Europees Parlement 
regelmatig worden geïnformeerd over de 
bij de tenuitvoerlegging van de regeling 
ondernomen stappen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om zowel het Europees Parlement als de Commissie bij de controle 
op de tenuitvoerlegging van de regeling te betrekken.

Amendement 50
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel II – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorwaarden van de regeling, met 
inbegrip van toezicht en controle, worden 
in detail vastgelegd in een of meer 
overeenkomsten tussen de Commissie en 

De voorwaarden van de regeling, met 
inbegrip van toezicht en controle, worden 
in detail vastgelegd in een of meer 
overeenkomsten tussen de Commissie en 
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de financiële tusseninstanties. de financiële tusseninstanties, die het 
Europees Parlement ter informatie 
worden toegezonden. De Commissie 
publiceert elke gebruikmaking van de 
regeling op de website www.buildup.eu. 

Or. ro

Motivering

Ter waarborging van een transparant gebruik van de regeling en ter bevordering van goede 
praktijken in dezen tussen de lidstaten. 

Amendement 51
Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel II – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zet een geïntegreerd en 
gebruikersvriendelijk online-systeem op 
met het oog op de beschikbaarstelling van 
alle elektronische informatie over het 
programmabeheer, zoals 
toepassingsprocedures, tijdsbestekken, 
regelingen en verordeningen, overzicht 
van lopende en voltooide projecten, 
rapporten.

Or. en

Motivering

Ten einde de regeling gebruikersvriendelijker te maken en kleinere deelnemers aan te moedigen, 
moet alles gemakkelijk online toegankelijk zijn. Door verbetering van het voorlichtingsmateriaal 
kan de toegang tot het programma en de hulp aan de gebruiker worden verbeterd.  Een en ander 
kan worden bewerkstelligd door optimalisering van de IT-systemen, ondersteunend 
projectbeheer en op de gebruiker afgestemde steun. Derhalve dient volledige integratie van 
subsidies, evaluaties en voorstellen in een enkel IT-platform te worden gesteund. Dit platform 
moet solide, flexibel en gebruikersvriendelijk zijn.
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Amendement 52
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel III – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regeling blijft beperkt tot de 
financiering van 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.

De regeling blijft beperkt tot de 
financiering van 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. Deze maatregelen moeten 
bijdragen tot de ontwikkeling van een 
concurrerende, samenhangende en 
groene economie alsook tot bescherming 
van de werkgelegenheid overeenkomstig 
de doelstellingen van "Europa 2020".

Or. el

Amendement 53
Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel III – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tussen de datum van aanvraag voor een 
project en het definitieve besluit liggen ten 
hoogste twee maanden.

Or. en

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk dat projecten in het kader van deze verordening zo spoedig 
mogelijk kunnen worden uitgevoerd.
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Amendement 54
Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel III – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk afzonderlijk project wordt uiterlijk 
een jaar na voltooiing van het project aan 
een financiële evaluatie onderworpen.

Or. en

Motivering

Met het oog op meer participatie van en voorspelbaarheid voor kleinere deelnemers moeten de 
controleprocedures zo spoedig mogelijk worden afgesloten. Dit komt ook overeen met de 
algemene idee achter het Commissievoorstel, te weten een snelle en ongecompliceerde 
procedure.

Amendement 55
Claude Turmes

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel III – alinea 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij zijn een politieke verbintenis 
aangegaan om de klimaatverandering te 
beperken en hebben daarbij duidelijke
streefcijfers vooropgesteld;

a) zij zijn een politieke verbintenis 
aangegaan om de klimaatverandering te 
beperken en hebben daarbij een duidelijk
streefcijfer voor broeikasgasemissies voor 
2020, dat ten minste gelijk is aan de 
verbintenis van de Unie voor 2020, 
vooropgesteld;

Or. en

Motivering

Met het oog op een geloofwaardig en gedegen beleid moet de Europese Unie alleen projecten 
steunen die overeenkomen met het streefcijfer dat zij zichzelf heeft gesteld. 
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Amendement 56
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel III – alinea 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij beschikken over een emissie-
inventaris en ontwikkelen meerjarige 
strategieën om hun doelen te bereiken;

b) zij ontwikkelen meerjarige strategieën 
om hun doelen te bereiken;

Or. ro

Motivering

Het is van belang dat zij de kans krijgen hun eigen emissie-inventarissysteem op te zetten ten 
einde het aantal subsidiabele autoriteiten te vergroten.  

Amendement 57
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 663/2009
Bijlage II – deel III – alinea 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij beschikken over een emissie-
inventaris en ontwikkelen meerjarige 
strategieën om hun doelen te bereiken;

b) het land/de lidstaat waartoe zij behoren 
beschikt over een emissie-inventaris en 
ontwikkelen meerjarige strategieën om hun 
doelen te bereiken;

Or. en

Motivering

Het wordt niet wenselijk geacht van plaatselijke autoriteiten emissie-inventarissen of specifieke 
lokale reductiedoelstellingen te verlangen, aangezien het beleid tegen milieuverontreiniging 
normaliter op nationaal/mondiaal niveau wordt vastgesteld en aldus ook zijn vruchten heeft 
afgeworpen.
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Amendement 58
Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 1 bis

Jaarlijks verslag aan het Europees 
Parlement
De Commissie brengt het Europees 
Parlement en de Raad jaarlijks verslag uit 
over de vordering van de projecten en de 
regeling.

Or. en

Motivering

Met het oog op meer transparantie is het aangewezen dat de Commissie het Europees Parlement 
verslag uitbrengt.


