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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 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
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0283),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 194, lid 1, onder c), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0139/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's2,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Begrotingscommissie en de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2010),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1

2
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Amendement 1

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 
gemeentelijke, lokale en regionale 
autoriteiten op dat gebied, met name in 
stedelijke omgevingen.

Or. en

Motivering

Conform eerdere en latere verklaringen in de tekst over hetzelfde onderwerp. In de toelichting 
en in Bijlage II – Deel I - eerste alinea

Amendement 2

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 
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Ontwikkeling (EFRO), dat bij 
Verordening (EU) nr. 437/2010 zodanig is 
gewijzigd , dat de voor energie-efficiëntie 
en hernieuwbare energie in de 
woningbouw beschikbare middelen zijn 
gestegen tot een totaalbedrag van 8 
miljard euro voor de periode 2007-2013.

Or. en

Motivering

Gezien de grote financiële en budgettaire beperkingen, is de inzet van nieuwe 
financieringsinstrumenten complementair aan bestaande EU-financieringsinstrumenten ter 
ondersteuning van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie ten einde de 
synergie en de toegevoegde waarde van door de EU gesteunde projecten te versterken en te 
optimaliseren. Met name dient de nadruk te worden gelegd op de synergie met de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds (in het bijzonder het EFRO) ten einde dubbele 
investeringen te voorkomen.

Amendement 3

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 maatregelen moeten 
bijdragen tot groenere groei, het scheppen 
van werkgelegenheid, de ontwikkeling van 
een concurrerende en duurzame 
economie en de strijd tegen 
klimaatverandering. 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.
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Or. en

Motivering

Bijzondere nadruk dient te worden gelegd op de cruciale concepten van groenere groei, het 
scheppen van werkgelegenheid, een concurrerende en duurzame economie en 
klimaatverandering. Door het vermelden van deze extra doelstellingen wordt de tekst 
bovendien meer in overeenstemming gebracht met de verklaringen in de toelichting van de 
Commissie. 

Amendement 4

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. 

Or. en

Motivering

Er mogen geen financiële middelen worden verspild en in begrotingslijn 07 03 23 is thans een 
pm-vermelding opgenomen in afwachting van de goedkeuring van een dergelijk 
actieprogramma. De Commissie kan hiervoor geen financiële middelen voorstellen, omdat zij 
die niet heeft. Het bedrag van 15 miljoen euro is beschikbaar. Derhalve moet van dit bedrag 
gebruik worden gemaakt, aangezien het hier om dezelfde doelstellingen van energie-
efficiëntie en bevordering van hernieuwbare energiebronnen gaat.



PR\822190NL.doc 9/13 PE443.045v01-00

NL

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) projecten die een hoog 
innovatiepotentieel hebben en waarbij 
gebruik wordt gemaakt van nieuwe 
procedures en technologieën die het 
mogelijk maken wereldwijd de hoogste 
energie-efficiëntieniveaus te bereiken; 

Or. en

Motivering

Innovatie is een uitermate belangrijk aspect waarmee rekening dient te worden gehouden bij 
de planning van economisch herstel op ongeacht welk actiegebied. Om het 
concurrentieniveau van de Europese industrie en economie te handhaven dient het 
innovatiepotentieel altijd een aandachtspunt te zijn en prioriteit te krijgen bij de selectie van 
projecten. 

Amendement 6

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 
autoriteiten, bij voorkeur op regionaal en 
lokaal niveau, of private organisaties die 
optreden namens deze autoriteiten.

Or. en
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Motivering

Er is geen enkele reden om woningbouwverenigingen en projectbureau specifiek te noemen. 
Allerlei andere organisaties, verenigingen en bureaus kunnen optreden als partners van de 
autoriteiten in samenwerkingsverbanden als vermeld in de projectvoorstellen.

Amendement 7

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. De maatregelen moeten 
bijdragen tot groenere groei, het scheppen 
van werkgelegenheid, de ontwikkeling van 
een concurrerende en duurzame 
economie en de strijd tegen 
klimaatverandering.

Or. en

Motivering

Bijzondere nadruk dient te worden gelegd op de cruciale concepten van groenere groei, het 
scheppen van werkgelegenheid, een concurrerende en duurzame economie en 
klimaatverandering. Door het vermelden van deze extra doelstellingen wordt de tekst 
bovendien meer in overeenstemming gebracht met de verklaringen in de toelichting van de 
Commissie. 
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TOELICHTING

Het oorspronkelijke voorstel voor een Europees energieprogramma voor herstel
In reactie op de financiële crisis stelde de Europese Commissie in januari 2009 voor vijf 
miljard euro (van de niet-bestede EU-middelen) grotendeels toe te wijzen aan de 
ondersteuning van projecten op het gebied van energie. Volgens dat programma zou een 
totaalbedrag van 3,5 miljard euro, later verhoogd tot 3,98 miljard euro, aldus worden 
uitgetrokken voor energieprojecten die zouden bijdragen aan het economisch herstel in de 
EU1. Het Europese energieprogramma voor herstel (EEPR) is bedoeld voor de ondersteuning 
van (a) (voornamelijk grensoverschrijdende) gas- en elektriciteitsinfrastructuurprojecten 
(zogenaamde interconnectieprojecten), (b) projecten voor offshore windenergie, en (c) 
projecten voor koolstofafvang en  -opslag (CCS). 

Verzoek van het Parlement om hierin ook projecten inzake energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen op te nemen
Het Europees Parlement was van oordeel dat het EERP ook ondersteunende maatregelen voor 
projecten inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie moest omvatten, zoals 
aanvankelijk de bedoeling van de Commissie was.  De financiering van projecten op het 
gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen is een stimulans voor het 
economisch herstel, het scheppen van werkgelegeheid en draagt bij tot de bestrijding van 
klimaatverandering. Deze projecten kunnen het best op gemeentelijk, lokaal of regionaal 
niveau ten uitvoer worden gelegd. De meeste lokale projecten gaan gepaard met een grote 
werklast en leveren dus een hoop nieuwe banen op, die niet door bedrijfsverplaatsingen zullen 
verdwijnen.  Bovendien leidt een en ander tot een hoog hefboomeffect en worden andere 
belangrijke aspecten, zoals sociale integratie en de aantrekkingskracht van de regio, hierdoor
positief beïnvloed. De betrokken gemeenten kunnen aldus dienen als rolmodel voor andere 
gemeenschappen, hetgeen een kettingreactie van goede praktijken in de gehele Europese Unie 
tot gevolg kan hebben. Financieringsprojecten in het kader van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen leveren eveneens een directe bijdrage aan de inspanningen van 
de EU om de doelstellingen van een 20%-aandeel van door hernieuwbare energiebronnen 
geproduceerde energie en 20% energiebesparing in vergelijking met de gebruikelijke 
scenario’s te verwezenlijken. Met name de bevordering van energie-efficiëntie in de bouw die 
40% van de energie in de EU verbruikt, zou een onmiddellijke positieve impact hebben niet 
alleen op een verhoging van de energie-efficiëntie, maar ook op de ondersteuning van het 
MKB op lokaal en regionaal niveau. Daarnaast zou deze hulp een positieve invloed hebben op 
de ontwikkeling van veelbelovende initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie op lokaal 
niveau zoals het “Convenant van burgemeesters” en het “smart cities”initiatief,  die in het 
gedrang zijn gekomen door de huidige kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende dalende 
begrotingsinkomsten.
Zelfs al is het Parlement er tijdens de trialoogonderhandelingen niet in geslaagd de Raad 
ervan te overtuigen een mechanisme op te nemen om niet-vastgelegde financiële middelen toe 
te wijzen aan energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen, heeft de Commissie het 

                                               
1 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van een 
programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten 
op het gebied van energie
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standpunt van het Parlement toch meegenomen in een aan de definitieve verordening 
gehechte verklaring om in overweging te nemen financiële middelen die eind 2010 niet zijn 
vastgelegd te gebruiken voor projecten op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen: 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 
boven-genoemde initiatieven ook projecten op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie-bronnen kunnen worden gefinancierd, mede aan de hand van soortgelijke 
subsidiabiliteitscriteria als die voor de projecten welke staan vermeld in de bijlage bij deze 
verordening.

Rapportage over de uitvoering en herbestemming van financiële middelen
In het op 27 april 2010 gepubliceerde verslag over de tenuitvoerlegging van het Europees 
energieprogramma voor herstel1 wordt vermeld dat tot dusverre115 miljoen euro niet voor de 
geselecteerde projecten kon worden vastgelegd. Voorts is er sprake van een potentieel gevaar 
voor wat betreft de tenuitvoerlegging van de projecten als gevolg van de technische, 
organisatorische, juridische en financiële complexiteit ervan. Als een project niet aan alle 
uitvoeringsvoorwaarden voldoet, zal de Commissie overgaan tot een evaluatie van de situatie. 
Bijgevolg is het mogelijk dat tegen eind 2010 nog meer financiële middelen voor 
herbestemming beschikbaar zullen zijn.

Financieringsregeling in het kader van het initiatief voor de financiering van duurzame 
energie
De Commissie is op 31 mei 2010 met dit voorstel tot wijziging van de EEPR-verordening 
gekomen met het oop op de herbestemming van de financiële middelen voor projecten op het 
gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen.  Het voorstel komt in grote 
lijnen overeen met de ideeën die het Parlement tijdens de onderhandelingen over het EEPR 
naar voren heeft gebracht.   Voor wat betreft de instrumenten voor het gebruik van de 
financiële middelen voor maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie wordt erin voorzien dat niet-vastgelegde middelen in een financieringsregeling in het 
kader van het initiatief voor de financiering van duurzame energie worden ondergebracht. 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. Meer in het 
bijzonder kunnen een groot aantal projecten met een groot hefboomeffect aan de hand van 
innoverende regelingen voor financiële stimulering zoals garanties, zachte leningen met 
gunstige rentevoet en de financiering van technische bijstand, worden ondersteund. De 
rapporteur is van oordeel dat dit instrument moet worden opgezet door ervaren financiële 
tusseninstanties; de Commissie moet zo spoedig mogelijk stappen ondernemen met het oog 
op overeenkomsten met zulke instanties.   Na finalisering dient de Commissie het Europees 
Parlement en de lidstaten op transparante en begrijpelijke wijze hiervan op de hoogte te 
stellen. 

Punten ter verbetering

                                               
1 Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de tenuitvoerlegging van het 
Europees energieprogramma voor herstel
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De rapporteur is ingenomen met het Commissievoorstel als geheel en wenst dat spoedig 
overeenstemming wordt bereikt met de Raad (en wel in de loop van het Belgisch 
voorzitterschap). Naar het oordeel van de rapporteur zou  het oorspronkelijke 
Commissievoorstel op de volgende punten kunnen worden verbeterd:

 In de gehele tekst moet passende aandacht worden geschonken aan essentiële aspecten 
zoals groenere groei, het scheppen van werkgelegenheid, de totstandbrenging van een 
concurrerende, sociale en duurzame economie en de aanpak van/de strijd tegen 
klimaatverandering.

 Innovatie en innovatieve technologieën zijn uitermate belangrijk voor het 
concurrentievermogen van de Europese industrie en economie. Bij de selectie van de 
projecten die voor deze regeling in aanmerking komen moet met name met deze 
innovatieve aspecten rekening worden gehouden.

 Gezien de grote financiële en budgettaire beperkingen, is de inzet van nieuwe 
financieringsinstrumenten complementair aan bestaande EU-
financieringsinstrumenten ter ondersteuning van investeringen in energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie ten einde de synergie en de toegevoegde waarde van door de EU 
gesteunde projecten te versterken en te optimaliseren. Met name de synergie met de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds (in het bijzonder het EFRO) dient duidelijk te 
worden benadrukt ten einde dubbele investeringen te voorkomen.

 De voor het nieuwe financieringsinstrument uitgetrokken middelen zijn vooralsnog 
beperkt. Het initiatief is evenwel veelbelovend en heeft een groot potentieel 
hefboomeffect. Derhalve moeten zoveel mogelijk financiële middelen beschikbaar 
worden gesteld voor dit financieringsinstrument en ook andere niet-vastgelegde 
middelen op het gebied van energie en klimaatverandering kunnen voor dit project 
worden bestemd. Er zijn ook nog niet-bestede middelen beschikbaar in het kader van 
het meerjarenprogramma van DG Klimaat, die eveneens bedoeld zijn voor energie-
efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen.  Deze niet-bestede middelen kunnen 
evenzo worden ingezet voor de financieringsregeling in het kader van het initiatief 
voor de financiering van duurzame energie.

 In de bijlage worden de voorwaarden uiteengezet voor de financiële tusseninstanties 
die worden belast met de tenuitvoerlegging van de financieringsregeling voor 
duurzame energieprojecten. De verordening moet voldoende garanties bieden om 
ervoor te zorgen dat deze financiële tusseninstanties zulke projecten daadwerkelijk en 
onder grote tijdsdruk kunnen afhandelen en voldoen aan de desbetreffende EU-
begrotingsvereisten. 

Tot slot wenst de rapporteur te benadrukken dat het vooral de wens van het Parlement is om 
snel tot een akkoord met de Raad te komen ten einde de niet-bestede middelen voor projecten 
op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen te kunnen inzetten, 
aangezien deze gebieden overheidssteun hard nodig hebben in tijden waarin de toegang tot 
financiering moeilijk is. 


