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Amendement 1
Gisela Kallenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2
Gisela Kallenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Adlib Express Watermark



PE421.388v01-00 4/13 AM\774902NL.doc

NL

Amendement 3
Gisela Kallenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Op het vlak van energie-efficiëntie 
bestaat er in de steden een enorm 
potentieel en een grote bereidheid en 
capaciteit voor wat betreft de 
totstandbrenging van duurzame 
ontwikkeling, die de EU-economie op 
korte termijn zal stimuleren en op langere 
termijn zal herstructureren, zoals wordt 
aangetoond door het succes van het 
Convenant van burgemeesters. Steden 
kunnen steunen op bestaande 
sectoroverschrijdende partnerschappen, 
expertise van projectbeheer ter plaatse, 
hun verantwoordelijkheid als 
planninginstanties en hun rol als grote 
werkgevers en infrastructuurbeheerders. 
Innovatieve en duurzame projecten op 
stadsniveau moeten profiteren van de 
lokale capaciteiten bij het scholen van 
werknemers, het aanpassen van 
infrastructuur en het ondersteunen van 
het bedrijfsleven. Voorts moeten de steden 
steun ontvangen voor het behalen en 
overschrijden van Europese energie- en 
klimaatdoelen. Het programma moet dan 
ook steden centraal stellen, en met name 
de energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie van gebouwen, via de 
hertoewijzing van middelen voor 
‘intelligente projecten’, die gecoördineerd 
en op grote schaal op stadsniveau ten 
uitvoer moeten worden gelegd.

Or. en
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Amendement 4
Gisela Kallenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) 40% van het energieverbruik in de 
EU vindt plaats in gebouwen. Het 
verschaffen van de nodige middelen voor 
het bouwen en renoveren van gebouwen 
op de meest energie-efficiënte wijze met 
gebruikmaking van alle hernieuwbare 
energiebronnen die ter plaatse aanwezig 
zijn, is van het grootste belang voor het 
beperken van de gevolgen van de 
klimaatverandering, het verbeteren van de 
continuïteit van de energietoevoer en het 
stimuleren van de werkgelegenheid in de 
EU op korte termijn. Het herstelplan moet 
steun bieden voor voorafgaande 
investeringen in energieslimme 
gebouwen.

Or. en

Amendement 5
Gisela Kallenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 6
Gisela Kallenbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 7
Gisela Kallenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 8
Gisela Kallenbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De helft van de in lid 1 vermelde 
totale financiële enveloppe, oftewel 
1 875 miljoen euro, gaat in de vorm van 
rechtstreekse subsidies naar projecten die 
binnen het toepassingsgebied van 
lid 1 quater vallen; de resterende 50% van 
de totale financiële enveloppe wordt 
toegewezen in de vorm van innovatieve 
financieringsinstrumenten. Middelen die 
in 2009 en 2010 niet worden gebruikt voor 
subsidies, zullen dienen ter versterking 
van de innovatieve 
financieringsinstrumenten.

Or. en

Amendement 9
Gisela Kallenbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 10
Gisela Kallenbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

(b) offshore-windenergieprojecten: 500 
miljoen euro;

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

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

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

Or. en

Amendement 11
Gisela Kallenbach

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II – Titel en artikelen 4 t/m 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De titel van hoofdstuk II en de artikelen 4 
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tot en met 22 zijn geschrapt.

Or. en

Amendement 12
Gisela Kallenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Subsidiabiliteit

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

Or. en

Amendement 13
Gisela Kallenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 ter
Selectie- en gunningscriteria

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

Or. en

Amendement 14
Gisela Kallenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 quater
Financieringsvoorwaarden

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

Or. en

Amendement 15
Gisela Kallenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 quinquies
Instrumenten

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

Or. en
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Amendement 16
Gisela Kallenbach

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk III - Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK III
GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEPALINGEN

HOOFDSTUK III
GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEPALINGEN

RECHTSTREEKSE SUBSIDIES EN 
INNOVATIEVE 
FINANCIERINGSINSTRUMENTEN

Or. en

Amendement 17
Gisela Kallenbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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