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Achtergrond en historiek

• Christophersen Group

• Trans Europese Netwerken Energie en Transport (TEN-E en TEN-T)

• Projecten van Europees belang (PCI) 

• Junckerfonds, European funds for Strategic Investments

• Connecting Europe Facility 1 (2014-2020)

• CEF Friends of the Presidency
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EU Long-Term Budget 2021-2027
´A modern budget for a Union that protects, empowers and defends´
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CEF 2 algemene doelstellingen

ü Moderne Trans-Europese netwerken ontwikkelen in het domein van transport, 
energie en telecom,

ü Het faciliteren van grensoverschrijdende samenwerking inzake hernieuwbare 
energie, 

ü in lijn met de lange termijn decarbonisatie doelstellingen, en,

ü Met nadruk op synergiën tussen de 3 sectoren
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TRANSPORT

24,115 miljard €
§ Efficiënte en geïnterconnecteerde netwerken
§ Smart (digital), sustainable (e.g. alternative fuels), inclusive, safe ands ecure mobility

6,5 miljard €
§ TEN-T aangepast voor militaire mobiliteitsverseisten

TELECOM
3miljard €

§ Ontplooiing van zeer hoge capaciteiten & 5G digitale netwerken
§ Verhogen van de weerbaarheid en capaciteit van de ‘backbone’ netwerken op EU

grondgebied
§ Digitalisering van transport & energie netwerken
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ENERGIE

8,65 miljard € :

§ Integratie van de interne energiemarkt

§ Interoperabiliteit van grensoverschrijdende netwerken en sectoren

§ Decarbonisatie

§ Bevoorradingszekerheid

§ Grensoverschrijdende samenwerking inzake hernieuwbare energie
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Decarbonisatie en digitalisering van de Economische Unie vergt een 
groeiende noodzaak aan synergie tussen de 3 verschillende sectoren.

Hoe?
Ø Mogelijkheid om gezamenlijke werkprogramma’s aan te nemen over 

specifieke topics
Ø Toepassen van de hoogste fondsgelden tussen de betrokken sectoren
Ø Aanvullende elementen van een andere sector worden toepasbaar (bv 

hernieuwbare energieproductie in een transportproject)
Ø De toekenningscriteria van een voorgestelde actie zal de 

synergiedimensie integreren
Ø Sneller en gerichter toekennen van de fondsen
Ø Mogelijkheid om prioriteiten aan te passen tijdens de 

implementatieperiode

SYNERGIËN tussen TRANSPORT – ENERGIE – TELECOM
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TEN-E PCIs 90% = 7,785 miljard €
ü Betere interconnectie van de energiesystemen en het verhogen van de 

veerkracht  bij mogelijke onderbrekingen en system meer digitaliseren
ü Verdere integratie van de interne energiemarkt, verhogen van de 

interoperabiliteit van de grensoverschrijdende netwerken en sectoren 
om de verdere decarbonisatie van de economie te versnellen

Cross-border HEB                                                            10% = 0,865 miljard €
ü Aanmoedigen van Samenwerking tussen de Lidstaten van 

grensoverschrijdende hernieuwbare energietechnologieën om te komen 
tot lagere kosten en meer strategische opname van hernieuwbare 
technologieën

CEF ENERGIE “Building infrastructure for the energy transition”
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Onderverdeling
1. TEN-E PCIs: 

Ø 50% voor studies en werken
Ø 75% uitzonderlijk: enkel indien de PCIs bijdragen tot een hoge 

vorm van regionale of EU bevoorradingszekerheid, de 
solidariteit van de Unie versterken of hoog innovatieve 
oplossingen

2. Crossborder HEB:
Ø 50% voor studies
Ø 50% voor werken
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CEF – PCI lijst
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Context: Mogelijk maken van de energie transitie
ü Decarbonisatie, elektrificatie; 50% aandeel van HEB in elektriciteitsproductie in 2030
ü 10% interconnectiedoel nog steeds te behalen door 10 landen (15% doel tegen 2030)
ü Investeringen noodzakelijk voor systeemstabiliteit, voorkomen van afkoppelen van HEB, optimalisering van de 

markt en de prijzen in balans houden

TEN-E investeringsnoden (2021-2027) – 179 miljard €

Levering door:
Ø Basis is een assessment, prioriteiten vastgelegd in regionale context (BEMIP, CESEC, South Western Europe, 

North Seas)
Ø Focus op de versterking van de elektriciteitssystemen, digitalisering van de netwerken en ‘smart grids’
Ø Uitrol van innovatieve infrastructuur die bijdragen tot de transitie -CO2 transport en groen/gedecarboniseerd gas
Ø Tastbare winsten: investeringen voor het verhogen van de “Socio Economic Welfare (SEW)”, verlagen van de 

emissies met 50-80% en competitieve energiebevoorrading voor alle klanten
Ø Bijdragen aan de Europese industrie, creëren van groei en jobs
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Crossborder HEB projecten

Ø Nieuwe politieke context voor 2030 hernieuwbare doelen: 
Bindend EU doel 32 %, klimaat en energie beheer met sterke regionale 
dimensie

Ø 50 % aandeel van HEB in EU elektriciteit  in 2030 – kosten! 

Ø Faciliteren van HEB projecten onder een samenwerkingsakkoord tussen 2 of 
meer LS/LS en 3de landen

Ø Ondersteunen van de toename van strategische HEB technologieën

Ø Bijdrage aan de infrastructuurplanning over de hele EU 
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