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Ændringsforslag 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den manglende sikkerhed inden for 
energisektoren, navnlig vedrørende 
gasforsyningen, har en stadig større 
negativ indvirkning på den finansielle og 
økonomiske udvikling i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Den nuværende status for 
udviklingen af gasrørledningsnettet inden 
for Fællesskabet giver ikke mulighed for 
en ordentlig og tilstrækkelig forsyning til 
alle medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 3
Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Behovet for et velfungerende og 
forbundet indre marked for energi med 
gode forbindelseslinjer sammen med 



PE421.268v01-00 4/97 AM\772702DA.doc

DA

solide og gennemsigtige retlige og 
administrative rammer er forudsætningen 
for en effektiv energiforsyning og 
-udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 4
Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1d) Investeringer i energiinfrastruktur er 
i princippet drevet af markedskræfterne, 
og virksomheder er generelt og 
hovedsageligt ansvarlige for udviklingen 
af infrastrukturen.

Or. en

Ændringsforslag 5
Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Led 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1e) Der er et enestående, usædvanligt og 
midlertidigt behov for at stabilisere 
økonomien.

Or. en
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Ændringsforslag 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det står samtidig klart, at den 
europæiske økonomis styrke og 
bæredygtighed på langt sigt forudsætter en 
omstilling, så problemstillingerne omkring 
energiforsyningssikkerhed og nedbringelse 
af drivhusgasemissioner kan løses. Et øget 
pres for at sikre pålidelige gasleverancer 
styrker denne konklusion.

(2) Det står samtidig klart, at den 
europæiske økonomis styrke og 
bæredygtighed på lang sigt forudsætter en 
omstilling, så problemstillingerne omkring 
energiforsyningssikkerhed samt behovet 
for at øge energieffektiviteten og 
nedbringe drivhusgasemissioner kan løses. 
Et øget pres for at sikre pålidelige 
gasleverancer styrker denne konklusion.

Or. en

Begrundelse

Fremme af energieffektiviteten er af afgørende betydning, hvis EU ønsker at nå sine 20-20-
20-mål og overholde sine internationale forpligtelser på dette område. Derfor er det absolut 
nødvendigt at understrege betydningen af, at det nævnes utvetydigt i denne rapport.

Ændringsforslag 7
Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det understreges, at investeringer i 
energiinfrastruktur primært er drevet af 
markedskræfterne, og det primære ansvar 
for infrastrukturprojekter dermed ligger 
hos virksomhederne. Medlemsstaterne og 
EU bør derfor tage skridt til at levere en 
bedre ramme for virksomhederne at 
investere i energiinfrastruktur. Dette bør 
omfatte stabile og gennemsigtige juridiske 
og lovgivningsmæssige rammer som en 
forudsætning for en effektiv 
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energiforsyning og -udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Et vigtigt led i genopretningsplanen var 
forslaget om at øge Fællesskabets udgifter i 
udpegede strategiske sektorer for at 
afhjælpe den manglende tillid blandt 
investorerne og bidrage til udviklingen af 
en styrket økonomi fremover. Det 
Europæiske Råd opfordrede 
Kommissionen til at forelægge en liste med 
konkrete projekter, som tager hensyn til en 
passende geografisk fordeling, med sigte 
på at styrke investeringerne i udviklingen 
af navnlig infrastrukturprojekter.

(4) Et vigtigt led i genopretningsplanen var 
forslaget om at øge Fællesskabets udgifter i 
udpegede strategiske sektorer for at 
afhjælpe den manglende tillid blandt 
investorerne og bidrage til udviklingen af 
en styrket økonomi fremover. Det 
Europæiske Råd opfordrede 
Kommissionen til at forelægge en liste med 
konkrete projekter, som tager hensyn til en 
passende geografisk fordeling, med sigte 
på at styrke investeringerne i udviklingen 
af navnlig infrastrukturprojekter, herunder 
vedvarende energi og investeringer inden 
for energieffektivitet, navnlig i byer og 
bygninger.

Or. en

Ændringsforslag 9
Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Et vigtigt led i genopretningsplanen var 
forslaget om at øge Fællesskabets udgifter i 
udpegede strategiske sektorer for at 
afhjælpe den manglende tillid blandt 
investorerne og bidrage til udviklingen af 
en styrket økonomi fremover. Det 

(4) Et vigtigt led i genopretningsplanen var 
forslaget om at øge Fællesskabets udgifter i 
udpegede strategiske sektorer for at 
afhjælpe den manglende tillid blandt 
investorerne og bidrage til udviklingen af 
en styrket økonomi fremover, idet det 
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Europæiske Råd opfordrede 
Kommissionen til at forelægge en liste med 
konkrete projekter, som tager hensyn til en 
passende geografisk fordeling, med sigte 
på at styrke investeringerne i udviklingen 
af navnlig infrastrukturprojekter.

unikke, usædvanlige og midlertidige 
behov for at stabilisere økonomien 
anerkendes. Det Europæiske Råd 
opfordrede Kommissionen til at forelægge 
en liste med konkrete projekter, som tager 
hensyn til en passende geografisk 
fordeling, med sigte på at styrke 
investeringerne i udviklingen af navnlig 
infrastrukturprojekter.

Or. en

Ændringsforslag 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er særlig vigtigt at finansiere 
foranstaltninger, som hurtigt kan bidrage til 
såvel løsning af den økonomiske krise som 
løsning af Fællesskabets alvorlige 
energiproblemer.

(5) Det er særlig vigtigt at finansiere 
foranstaltninger, som hurtigt kan bidrage til 
såvel løsning af den økonomiske krise som 
løsning af Fællesskabets alvorlige 
energiproblemer, og at vedtage en 
afbalanceret strategi for at sikre regional 
lighed.

Or. en

Ændringsforslag 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) For at sikre en umiddelbar virkning 
på den økonomiske krise er det også 
nødvendigt at øge effektiviteten og 
værdien af finansiel støtte fra 
Fællesskabet ved hjælp af en tættere 
samordning og et effektivt samarbejde 



PE421.268v01-00 8/97 AM\772702DA.doc

DA

med interventionerne fra Den Europæiske 
Investeringsbank, Den Europæiske 
Investeringsfond og relevante nationale 
offentlige finansielle institutioner, der er i 
stand til at håndtere EU-dækkende 
programmer.

Or. en

Ændringsforslag 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Siden den nuværende økonomi-, 
energi- og finanskrise har vist, hvor 
skrøbelig vores valgmuligheder på 
energiområdet er, kan flere incitamenter 
til at investere i energieffektivitet 
medvirke til at stimulere økonomien og 
skabe nye jobmuligheder.

Or. en

Begrundelse

Behovet for at sikre energiforsyningssikkerheden giver endnu en grund til at vende sig mod 
energieffektivitet, da den minimerer det faktiske behov for energi og giver mulighed for, at 
alternative former udvikles.

Ændringsforslag 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) For at sikre, at de midler, der ydes i 
henhold til det europæiske 
genopretningsprogram for energiområdet 
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(EEPR), vil have en maksimal 
løftestangseffekt, bør de ikke begrænses 
til direkte tilskud, men bør først og 
fremmest kanaliseres gennem innovative 
finansielle instrumenter, såsom 
lånegarantiordninger, 
risikodelingsfaciliteter, direkte 
egenkapitalsfaciliteter, revolverende fonde 
og fonde med nedsat rente. Kommissionen 
bør give Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB), Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) og andre 
offentlige finansielle institutioner med 
relevant erfaring, såsom den tyske KfW 
eller den franske Caisse des Crédits, 
mandat til at udvikle sådanne 
instrumenter. For at sikre, at Europa-
Parlamentet i sin egenskab af 
budgetmyndighed har en effektiv kontrol 
over udgifterne under disse instrumenter, 
bør Kommissionen hver måned 
fremlægge en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 
af programmet og bør efter Parlamentets 
eller Rådets anmodning blive yderligere 
forpligtet til at give detaljerede 
oplysninger om brugen af EEPR-bistand, 
herunder innovative finansielle
instrumenter, samt om gennemførelsen af 
de enkelte projekter, herunder deres 
udviklingstrin og konkrete tal, især i 
forbindelse med den finansielle 
planlægning.

Or. en

Ændringsforslag 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med sigte på en mærkbar og væsentlig 
virkning bør investeringerne fokuseres på 

(6) Med sigte på en mærkbar og væsentlig 
virkning bør investeringerne fokuseres på 
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få, specifikke sektorer. Det bør være 
sektorer, hvor:

få, specifikke sektorer. Det bør være 
sektorer, hvor:

a) indsatsen klart bidrager til sikring af 
energiforsyningen og nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne

a) indsatsen klart bidrager til sikring af 
energiforsyningen, energieffektiviteten og 
nedbringelse af drivhusgasemissionerne

b) der findes store og modne projekter, 
som kan udnytte en betydelig finansiel 
assistance virkningsfuldt og effektivt, og 
hvor der kan katalyseres betydelige 
investeringsmidler fra andre kilder, 
herunder Den Europæiske 
Investeringsbank, og

b) der findes store og modne projekter, 
som kan udnytte en betydelig finansiel 
assistance virkningsfuldt og effektivt, og 
hvor der kan katalyseres betydelige 
investeringsmidler fra andre kilder, 
herunder Den Europæiske 
Investeringsbank, og

c) en fællesskabsindsats kan give en 
merværdi. 

c) en fællesskabsindsats kan give en 
merværdi. 

Disse kriterier er opfyldt, når det gælder 
gas- og elforbindelser, offshore-
vindkraftanlæg og kulstofopsamling og 
-lagring.

Disse kriterier er opfyldt, når det gælder 
gas- og elforbindelser, offshore-
vindkraftanlæg, andre vedvarende 
energikilder, energieffektivitet og 
kulstofopsamling og -lagring.

Or. en

Begrundelse

Energieffektivitet er en del af 20-20-20-målet, der er fastsat af Den Europæiske Union. Det er 
absolut nødvendigt at støtte en stærk indsats nå det, da dette vil medføre en hurtig og 
pålidelig måde at reducere CO2-gasser, styrke energisikkerhed og tilbyde værdifulde nye 
jobmuligheder, som er af afgørende betydning for det økonomiske opsving. Endvidere har vi 
af denne grund brug for at fremme alle former for vedvarende energi og ikke kun offshore-
vindkraftanlæg.

Ændringsforslag 15
Lena Ek, Fiona Hall og Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med sigte på en mærkbar og væsentlig 
virkning bør investeringerne fokuseres på 
få, specifikke sektorer. Det bør være 
sektorer, hvor:

(6) Med sigte på en mærkbar og væsentlig 
virkning bør investeringerne fokuseres på 
få, specifikke sektorer. Det bør være 
sektorer, hvor:
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a) indsatsen klart bidrager til sikring af 
energiforsyningen og nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne

a) indsatsen klart bidrager til sikring af 
energiforsyningen og nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne

b) der findes store og modne projekter, 
som kan udnytte en betydelig finansiel 
assistance virkningsfuldt og effektivt, og 
hvor der kan katalyseres betydelige 
investeringsmidler fra andre kilder, 
herunder Den Europæiske 
Investeringsbank, og

b) der findes store og modne projekter, 
som kan udnytte en betydelig finansiel 
assistance virkningsfuldt og effektivt, og 
hvor der kan katalyseres betydelige 
investeringsmidler fra andre kilder, 
herunder Den Europæiske 
Investeringsbank

ba) de langsigtede projekter er planlagt til 
at starte inden udgangen af 2010, og

c) en fællesskabsindsats kan give en 
merværdi.

c) en fællesskabsindsats kan give en 
merværdi.

Disse kriterier er opfyldt, når det gælder 
gas- og elforbindelser, offshore-
vindkraftanlæg og kulstofopsamling og 
-lagring.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de projekter, der er berettiget til finansiering i henhold til denne forordning, 
de facto bidrager til et økonomisk opsving, er det vigtigt, at de pågældende projekter er oppe 
at køre inden for halvandet år fra nu. Det er lige så vigtigt, at finansieringen er rettet mod 
store projekter med henblik på at bidrage til en finansiel genopretning over en lang periode. 
Endelig er det ikke passende på forhånd at nævne visse sektorer som støtteberettigede; hvert 
projekt skal underkastes de samme støtteberettigelsesprøver.

Ændringsforslag 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 6 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der findes store og modne projekter, 
som kan udnytte en betydelig finansiel 
assistance virkningsfuldt og effektivt, og 
hvor der kan katalyseres betydelige 
investeringsmidler fra andre kilder, 
herunder Den Europæiske 

b) der findes store og modne projekter, 
som kan udnytte en betydelig finansiel 
assistance virkningsfuldt og effektivt, og 
hvor der kan katalyseres betydelige 
investeringsmidler fra andre kilder, 
herunder Den Europæiske 
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Investeringsbank, og Investeringsbank, Den Europæiske 
Investeringsfond og, hvor det er muligt, 
relevante nationale finansielle 
institutioner, der er i stand til at forvalte 
EU-programmer

Or. en

Ændringsforslag 17
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 6 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) foranstaltningen bidrager til øget 
energieffektivitet og reduceret forbrug af 
primærenergi

Or. ro

Begrundelse

Med henblik på at vurdere indkommende forslag bør de kriterier, som Kommissionen 
anvender, også omfatte mulighederne for at forbedre energieffektiviteten og reducere det 
primære energiforbrug, herunder i byggesektoren.

Ændringsforslag 18
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 6 - litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) foranstaltningen vil sikre jobskabelse 
på kort, mellemlang og lang sigt.

Or. ro
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Begrundelse

Med henblik på at vurdere indkommende forslag bør de kriterier, som Kommissionen 
anvender, også omfatte mulighederne for at forbedre energieffektiviteten og reducere det 
primære energiforbrug, herunder i byggesektoren.

Ændringsforslag 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 6 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse kriterier er opfyldt, når det gælder 
gas- og elforbindelser, offshore-
vindkraftanlæg og kulstofopsamling og 
-lagring.

Disse kriterier er opfyldt, når det gælder 
gas- og elforbindelser, navnlig EU-
supernettet, vedvarende energi samt 
energieffektivitet og økoindustrierne.

Or. en

Ændringsforslag 20
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Hvad angår gas- og elforbindelserne, er 
udfordringerne blevet større i de senere år. 
De seneste gasleverancekriser (vintrene 
2006 og 2009) og stigningen i oliepriserne 
frem til midten af 2008 har vist, hvor 
sårbar Europa er. Vore egne gas- og 
olieressourcer svinder, og dermed bliver 
Europa i stigende grad afhængig af 
importeret energi. Energiinfrastrukturen 
kommer til at spille en vigtig rolle i denne 
sammenhæng.

(7) Hvad angår gas- og elforbindelserne, er 
udfordringerne blevet større i de senere år. 
De seneste gasleverancekriser (vintrene 
2006 og 2009) og stigningen i oliepriserne 
frem til midten af 2008 har vist, hvor 
sårbar Europa er. Manglen på 
energiforbindelser fra de østeuropæiske 
lande til EU's energimarked er endnu 
ikke blevet behandlet. Vore egne gas- og 
olieressourcer svinder, og dermed bliver 
Europa i stigende grad afhængig af 
importeret energi. Energiinfrastrukturen 
kommer til at spille en vigtig rolle i denne 
sammenhæng.
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Or. en

Ændringsforslag 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Blandt energiinfrastrukturprojekterne 
er det nødvendigt at udvælge projekter af 
betydning for et velfungerende indre 
energimarked og for 
energiforsyningssikkerheden, og som også 
bidrager til den økonomiske genopretning.

(8a) Blandt energiinfrastrukturprojekterne 
er det nødvendigt at udvælge projekter af 
betydning for et velfungerende indre 
energimarked og for 
energiforsyningssikkerheden, og som også 
bidrager til den økonomiske genopretning.
I denne forbindelse bør man være særlig 
opmærksom på gennemførelsen af 
projekter, der leverer alternative 
gasforsyninger til de medlemsstater, der 
er afhængige af en enkelt leverandør, og 
som er mest sårbare over for afbrydelse af 
gasforsyningen.

Or. en

Ændringsforslag 22
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Blandt energiinfrastrukturprojekterne 
er det nødvendigt at udvælge projekter af 
betydning for et velfungerende indre 
energimarked og for 
energiforsyningssikkerheden, og som også 
bidrager til den økonomiske genopretning.

(8a) Blandt energiinfrastrukturprojekterne 
er det nødvendigt at udvælge projekter af 
betydning for et velfungerende indre 
energimarked og for 
energiforsyningssikkerheden, for øget 
energieffektivitet og et reduceret forbrug 
af primærenergi, og som også bidrager til 
den økonomiske genopretning.

Or. ro
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Begrundelse

Med henblik på at vurdere indkommende forslag bør de kriterier, som Kommissionen 
anvender, også omfatte mulighederne for at forbedre energieffektiviteten og reducere det 
primære energiforbrug, herunder i byggesektoren.

Ændringsforslag 23
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Blandt energiinfrastrukturprojekterne 
er det nødvendigt at udvælge projekter af 
betydning for et velfungerende indre 
energimarked og for 
energiforsyningssikkerheden, og som også 
bidrager til den økonomiske genopretning.

(8a) Blandt energiinfrastrukturprojekterne 
er det nødvendigt at udvælge projekter af 
betydning for et velfungerende indre 
energimarked og for 
energiforsyningssikkerheden, og som også 
vil bidrage til at lette virkningerne af den 
økonomiske afmatning og derefter til den 
økonomiske genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 24
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For så vidt angår kulstofopsamling og –
lagring og offshore-vindkraftanlæg bygger 
denne forordning på den strategiske 
energiteknologiplan for EU, som 
opfordrede til at lave en fælles strategiplan 
for energiforskning og innovation i tråd 
med Fællesskabets energipolitiske mål og 
indeholdt en forpligtelse til at oprette seks 
europæiske industriinitiativer, herunder 
navnlig inden for disse to områder. Det 
Europæiske Råd opfordrede ved sit møde 
den 16. oktober 2008 Kommissionen til at 

(9) For så vidt angår vedvarende energi
bygger denne forordning på Europa-
Parlamentet og Rådets direktiver 
2009/.../EF om fremme af energi fra 
vedvarende kilder, energieffektivitet i 
bygninger og den strategiske 
energiteknologiplan for EU, som 
opfordrede til at lave en fælles strategiplan 
for energiforskning og innovation i tråd 
med Fællesskabets energipolitiske mål og 
indeholdt en forpligtelse til at oprette seks 
europæiske industriinitiativer, hvoraf tre 
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fremskynde gennemførelsen af 
teknologiplanen væsentligt. Programmet 
igangsætter finansiering af 
kulstofopsamling og –lagring og offshore-
vindkraftanlæg, uden at det berører de 
seks industriinitiativer vedrørende 
energidemonstrationsprojekter, som er 
beskrevet i den strategiske 
energiteknologiplan for EU.

(de største vindturbiner, med offshore-
vindenergi som den førende anvendelse; 
solcelleanlæg i stor skala og koncentreret 
solenergi; og et enkelt, smart europæisk 
elnet, som er i stand til at imødekomme 
den meget omfattende integration af 
vedvarende og decentrale energikilder) er 
direkte eller indirekte knyttet til dette 
specifikke område.

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår energi fra vedvarende kilder bygger denne forordning på direktivet om 
fremme af energi fra vedvarende kilder, direktivet om energieffektivitet i bygninger og den 
strategiske energiteknologiplan for EU.

Ændringsforslag 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For så vidt angår kulstofopsamling og 
-lagring og offshore-vindkraftanlæg
bygger denne forordning på den strategiske 
energiteknologiplan for EU, som 
opfordrede til at lave en fælles strategiplan 
for energiforskning og innovation i tråd 
med Fællesskabets energipolitiske mål og 
indeholdt en forpligtelse til at oprette seks 
europæiske industriinitiativer, herunder 
navnlig inden for disse to områder. Det 
Europæiske Råd opfordrede ved sit møde 
den 16. oktober 2008 Kommissionen til at 
fremskynde gennemførelsen af 
teknologiplanen væsentligt. Programmet 
igangsætter finansiering af 
kulstofopsamling og -lagring og offshore-
vindkraftanlæg, uden at det berører de 
seks industriinitiativer vedrørende 
energidemonstrationsprojekter, som er 

(9) For så vidt angår vedvarende energi
bygger denne forordning på direktivet om 
fremme af energi fra vedvarende kilder og
den strategiske energiteknologiplan for EU, 
som opfordrede til at lave en fælles 
strategiplan for energiforskning og 
innovation i tråd med Fællesskabets 
energipolitiske mål og indeholdt en 
forpligtelse til at oprette seks europæiske 
industriinitiativer, hvoraf tre er direkte 
eller indirekte knyttet til dette specifikke 
område.
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beskrevet i den strategiske 
energiteknologiplan for EU.

Or. en

Ændringsforslag 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For så vidt angår kulstofopsamling og 
-lagring og offshore-vindkraftanlæg
bygger denne forordning på den strategiske 
energiteknologiplan for EU, som 
opfordrede til at lave en fælles strategiplan 
for energiforskning og innovation i tråd 
med Fællesskabets energipolitiske mål og 
indeholdt en forpligtelse til at oprette seks 
europæiske industriinitiativer, herunder 
navnlig inden for disse to områder. Det 
Europæiske Råd opfordrede ved sit møde 
den 16. oktober 2008 Kommissionen til at 
fremskynde gennemførelsen af 
teknologiplanen væsentligt. Programmet 
igangsætter finansiering af 
kulstofopsamling og -lagring og offshore-
vindkraftanlæg, uden at det berører de seks 
industriinitiativer vedrørende 
energidemonstrationsprojekter, som er 
beskrevet i den strategiske 
energiteknologiplan for EU.

(9) For så vidt angår kulstofopsamling og 
-lagring og vedvarende energi bygger 
denne forordning på den strategiske 
energiteknologiplan for EU og direktivet 
om fremme af energi fra vedvarende 
kilder, som opfordrede til at lave en fælles 
strategiplan for energiforskning og 
innovation i tråd med Fællesskabets 
energipolitiske mål og indeholdt en 
forpligtelse til at oprette seks europæiske 
industriinitiativer, hvoraf tre (de største 
vindturbiner, med offshore-vindenergi 
som den førende anvendelse;
solcelleanlæg i stor skala og koncentreret 
solenergi; og et enkelt, smart europæisk 
elnet, som er i stand til at imødekomme 
den meget omfattende integration af 
vedvarende og decentrale energikilder) er 
direkte eller indirekte knyttet til dette 
specifikke område. Det Europæiske Råd 
opfordrede ved sit møde den 16. oktober 
2008 Kommissionen til at fremskynde 
gennemførelsen af teknologiplanen 
væsentligt. Programmet igangsætter 
finansiering af kulstofopsamling og 
-lagring og offshore-vindkraftanlæg, uden 
at det berører de seks industriinitiativer 
vedrørende energidemonstrationsprojekter, 
som er beskrevet i den strategiske 
energiteknologiplan for EU.

Or. en
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Begrundelse

Der er ingen grund til at begrænse vores støtte til kulstofopsamling og -lagring og offshore-
vindkraftanlæg. Tværtimod, dette vil vise sig i høj grad at modarbejde vores bestræbelser på 
at genoplive og styrke den europæiske økonomi og skabe nye jobmuligheder for vores 
borgere. At nævne alle former for vedvarende energi generelt forekommer derfor mere 
passende.

Ændringsforslag 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Inden for energieffektivitet er der et 
enormt potentiale og en vilje og kapacitet 
blandt byerne til at skabe en bæredygtig 
udvikling, som vil føre til både stimulering 
på kort sigt og omstrukturering af EU's 
økonomi på længere sigt, hvilket fremgår 
af borgmesteraftalens succes. Byerne er i 
stand til at gøre brug af eksisterende nære 
tværsektorielle partnerskaber, ekspertise i 
projektstyring "på gulvet", ansvar som 
planlægningsmyndighed og deres roller 
som store arbejdsgivere og i 
infrastrukturforvaltning. Innovative og 
bæredygtige projekter på byplan vil kunne 
drage fordel af den lokale kapacitet til at 
uddanne arbejdere, tilpasse infrastruktur 
og støtte virksomheder. Byerne bør støttes 
yderligere med henblik på at opnå og 
overgå EU's energi- og klimapolitiske 
mål. EEPR bør derfor placere byer og 
især energieffektivitet og vedvarende 
energi i deres bygninger i centrum 
gennem omfordeling af midler til "smarte 
projekter", som koordineres og i udstrakt 
grad gennemføres på byniveau.

Or. en
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Ændringsforslag 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) 40 % af den energi, der forbruges i 
EU, er i byggesektoren. De nødvendige
midler til renovering og opførelse af 
bygninger på den mest energieffektive 
måde, idet man bruger alle de vedvarende 
energikilder til rådighed på byggepladsen, 
er af afgørende betydning for at mindske 
klimaændringerne, øge 
forsyningssikkerheden og sikre 
øjeblikkelig vækst i beskæftigelsen i EU. 
EEPR bør yde støtte til forudgående 
investeringer i bygninger, der gør brug af 
smart energi, og mere generelt for at tjene 
målene i direktiv xxxx/xxxx om 
energieffektivitet i bygninger.

Or. en

Ændringsforslag 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9c) Omkostninger for 
ressourceudnyttelse er i dag af betydeligt 
omfang i visse centrale EU-industrier og 
somme tider endda højere end 
lønomkostningerne. Som påpeget i 
Kommissionens meddelelse har EU også 
en voksende og foruroligende 
afhængighed af et begrænset antal lande 
uden for medlemsstaterne for så vidt 
angår visse sjældne, men strategiske 
råstoffer, såsom lithium. Brug af nutidens 
kriser til betydelige investeringer i 
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modernisering af industrielle processer i 
EU's store industrier og SMV-sektoren vil 
blive en af de største drivkræfter for 
konkurrenceevnen i EU's økonomi. 
Økoindustrierne er også vigtige fremtidige 
industrier med potentielt høje vækstrater. 
EU er ofte førende inden for forskning på 
økoteknologiområdet, men andre 
økonomier, især USA, overhaler EU, når 
det drejer sig om at integrere disse 
teknologier, navnlig gennem bedre 
adgang til risikovillig kapital.

Or. en

Ændringsforslag 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Med tanke på en umiddelbar virkning 
på den økonomiske krise bør denne 
forordning anføre projekter, som 
umiddelbart kan modtage finansiel støtte, 
hvis de opfylder kriterierne, som sikrer 
virkningsfuldhed og effektivitet, og hvis 
de kan dækkes med den fastsatte 
finansieringsramme.

(10) Med tanke på en umiddelbar virkning 
på den økonomiske krise bør denne 
forordning etablere en åben liste over 
modne projekter, som umiddelbart kan 
modtage finansiel støtte, hvis de opfylder 
kriterierne, som sikrer en forpligtelse af 
midler og tidlig lancering senest i 2010, 
stort potentiale for socialt udbytte med 
hensyn til energisikkerhed og 
klimaændringer og den tekniske og 
finansielle soliditet, og hvis de kan dækkes 
med den fastsatte finansieringsramme.

Or. en
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Ændringsforslag 31
Fiona Hall, Lena Ek og Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Byer har et enormt potentiale og en 
vilje og kapacitet til at skabe en 
bæredygtig udvikling, som vil føre til både 
stimulering på kort sigt og 
omstrukturering af EU's økonomi på 
længere sigt, som det fremgår af 
borgmesteraftalen. Byerne bør tilskyndes 
til at opnå og overgå EU's energi- og 
klimapolitiske mål; EEPR bør derfor 
placere byer og energieffektivitet i 
centrum gennem "smarte byer"-projektet.

Or. en

Ændringsforslag 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 11 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For gas- og elforbindelser opstilles 
listen i henhold til projektets bidrag til de 
mål for forsyningssikkerhed og -spredning, 
der er anført i den anden strategiske 
energiredegørelse og godkendt af Europa-
Parlamentet og Rådet. Projekter udvælges 
på grundlag af, om de gennemfører de 
prioriteter, der er udpeget i 
energiredegørelsen, har en rimelig 
modenhedsgrad og bidrager til:

(11) For gas- og elforbindelser opstilles
denne åbne liste i henhold til projektets 
bidrag til de mål for forsyningssikkerhed 
og -spredning, der er anført i den anden 
strategiske energiredegørelse og godkendt 
af Europa-Parlamentet og Rådet. Projekter 
udvælges på grundlag af, om de 
gennemfører de prioriteter, der er udpeget i 
energiredegørelsen, har en rimelig 
modenhedsgrad og bidrager til:

Or. en
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Ændringsforslag 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I denne henseende mangler den 
aktuelle liste over projekter, som 
Kommissionen har foreslået til 
fællesskabsfinansiering gennem EEPR, 
fortsat sammenhæng og giver ikke 
tilstrækkelig krisehjælp til de 
medlemsstater, der er mest berørt af 
gaskrisen.

Or. en

Ændringsforslag 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Hvad angår offshore-vindkraftanlæg, 
omfatter denne liste projekter - som ud fra 
oplysninger indsamlet hos 
interesseparterne inden for rammerne af 
den europæiske teknologiske platform for 
vindenergi, industrien og andre kilder - kan 
anses for at være godkendt og klar til 
gennemførelse; at være innovative, men 
baseret på veletablerede koncepter; at 
kunne fremskyndes, hvis der stilles 
finansielle midler til rådighed; at være af 
grænseoverskridende karakter; at være 
storskalaprojekter og at være i stand til at 
demonstrere, hvordan resultaterne af de 
teknologiske fremskridt vil blive udbredt 
effektivt i lyset af de mål og strukturer, der 
støttes af energiteknologiplanen for EU. 
Finansiel støtte bør målrettes mod de 
projekter, hvis projektudvikling kan 

(12) Hvad angår vedvarende energi, 
omfatter denne åbne liste offshore-
vindprojekter – som, sammen med andre 
vedvarende energi-projekter, ud fra 
oplysninger indsamlet hos 
interesseparterne inden for rammerne af 
den europæiske teknologiske platform for 
vindenergi, industrien og andre kilder –
kan anses for at være godkendt og klar til 
gennemførelse; at være innovative, men 
baseret på veletablerede koncepter; at 
kunne fremskyndes, hvis der stilles 
finansielle midler til rådighed; at være af 
grænseoverskridende karakter; at være 
storskalaprojekter og at være i stand til at 
demonstrere, hvordan resultaterne af de 
teknologiske fremskridt vil blive udbredt 
effektivt, navnlig i lyset af de mål og 
strukturer, der støttes af 
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fremskyndes væsentligt i 2009 og 2010. energiteknologiplanen for EU. Finansiel 
støtte bør målrettes mod de projekter, hvis 
projektudvikling kan fremskyndes 
væsentligt i 2009 og 2010.

Or. en

Ændringsforslag 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Når det gælder kulstofopsamling og 
-lagring, bør listen oprettes på grundlag af 
oplysningerne fra interesseparterne inden 
for rammerne af forummet for fossile 
brændstoffer, teknologiplatformen for 
elproduktion med fossile brændsler uden 
emissioner og andre kilder. Finansiel
støtte bør målrettes mod de projekter, hvis 
projektudvikling kan fremskyndes 
væsentligt i 2009 og 2010.

(13) Når det gælder kulstofopsamling og 
-lagring, bør finansiel støtte kun målrettes 
mod de projekter, der er i stand til at indgå 
bevillingsforpligtelser og begynde at 
arbejde senest i 2010. 

Or. en

Ændringsforslag 36
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Når den finansielle bistand ikke kan 
ydes til projekter på listen på grund af 
deres manglende fremskridt og 
investeringernes udløb i 2009 og 2010, 
bør Kommissionen – hvis det skønnes 
hensigtsmæssigt – forelægge et forslag, 
som udpeger yderligere støtteberettigede 
energiprojekter.
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Or. en

Begrundelse

Når udpegede projekter ikke er rede til investeringer inden for de næste to år, bør det sikres, 
at den finansielle bistand, som er afsat til disse projekter, kan gøres tilgængelig for andre 
støtteberettigede projekter, der opfylder de kriterier, som er fastsat i artikel 1, stk. 1.

Ændringsforslag 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Hvorvidt projekterne er klar til 
gennemførelse, bør vurderes på grundlag 
af, om der foreligger modne og 
gennemførlige koncepter for kraftværket, 
herunder kulstofopsamlingsdelen, og 
hvorvidt der er et modent og gennemførligt 
koncept for transporten og lagringen af 
CO2 samt om der foreligger et udtrykt 
tilsagn fra de lokale myndigheder om at 
støtte projektet. Projekterne vil også skulle 
demonstrere, hvordan resultaterne af de 
teknologiske fremskridt vil blive udbredt 
effektivt, og hvordan de vil fremskynde 
realiseringen af målene i den strategiske 
energiteknologiplan for EU.

(14) Kriterierne for udvælgelse og 
tildeling bør baseres på, om der foreligger 
modne og gennemførlige projekter for 
kulstofopsamling og -lagring, og hvorvidt 
der er et modent og gennemførligt projekt
for transporten og lagringen af CO2 samt 
dokumentation for evnen til at indhente 
alle nødvendige tilladelser fra de 
nationale og lokale myndigheder inden 
udgangen af 2009. Projekterne vil også 
skulle demonstrere, hvordan resultaterne af 
de teknologiske fremskridt vil blive 
udbredt effektivt, og hvordan de vil 
fremskynde realiseringen af målene i den 
strategiske energiteknologiplan for EU.

Or. en

Ændringsforslag 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det vil være nødvendigt at foretage en 
udvælgelse blandt de støtteberettigede 

(15) Det vil være nødvendigt at foretage en 
udvælgelse blandt de støtteberettigede 
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projekter. Denne udvælgelse bør bl.a. sikre, 
at der kun gives støtte til ét projekt 
vedrørende kulstofopsamling og -lagring i 
hver medlemsstat, så det sikres, at en lang 
række geologiske lagringsforhold 
undersøges, og at den økonomiske 
genopretning støttes i hele Europa.

projekter. Denne udvælgelse bør bl.a. sikre, 
at der kun gives støtte til ét projekt 
vedrørende kulstofopsamling og -lagring i 
hver medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 39
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) I lyset af det specifikke mål med 
denne forordning og i betragtning af 
behovet for hurtigst muligt at sikre størst 
mulig finansiel bistand til de tre slags 
projekter heri, bør Kommissionen styrke 
de finansielle instrumenter i denne 
forordning i samarbejde med og med 
hjælp fra Den Europæiske 
Investeringsbanks finansielle 
instrumenter. Særlig opmærksomhed bør 
rettes mod Den Europæiske 
Investeringsbanks udvikling af en 
finansieringsfacilitet beregnet på 
økonomisk støtte af energiprojekterne i 
denne forordning – i lighed med 
finansieringsfaciliteten med risikodeling 
inden for forskning.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Lena Ek, Anne Laperrouze og Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Inden den 30. juni 2009 bør 
Kommissionen forelægge Europa-
Parlamentet et forslag om at forbedre 
driften af de tre europæiske 
strukturfonde, især for SMV'er, gennem 
bl.a. en afkortning af perioden inden 
udbetaling fra fondene og muligheden for 
at modtage bidrage fra fondene på 
forhånd.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at undersøge, hvordan man kan øge adgangen til de europæiske 
strukturfonde for især SMV'er, da de højst sandsynligt ikke vil modtage bidrag fra den 
økonomiske genopretningsplan.

Ændringsforslag 41
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Da det haster med at finde løsninger 
på den økonomiske krise og Fællesskabets 
energiproblemer, bør denne forordning 
træde i kraft umiddelbart efter 
offentliggørelsen –

(23) Da det haster med at finde løsninger 
på den økonomiske krise og Fællesskabets 
energiproblemer, bør denne forordning 
træde i kraft umiddelbart efter 
offentliggørelsen; endvidere bør 
Kommissionen udarbejde et nyt program 
til støtte for den økonomiske genopretning 
i form af fællesskabsstøtte til projekter på 
energiområdet for perioden efter 2010 –

Or. en
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Ændringsforslag 42
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes et 
finansieringsinstrument - det europæiske 
genopretningsprogram for energiområdet (i 
det følgende benævnt 
"genopretningsprogrammet") – til støtte for 
udviklingen af projekter på energiområdet i 
Fællesskabet, som bidrager til den 
økonomiske genopretning, 
energiforsyningssikkerheden og 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner. 

Ved denne forordning oprettes et 
finansieringsinstrument – det europæiske 
genopretningsprogram for energiområdet (i 
det følgende benævnt 
"genopretningsprogrammet") – til støtte for 
udviklingen af projekter på energiområdet i 
Fællesskabet, som bidrager til den 
økonomiske genopretning, 
energiforsyningssikkerheden, 
energieffektiviteten og nedbringelsen af 
drivhusgasemissioner.

Or. en

Begrundelse

Ved denne forordning oprettes et finansieringsinstrument – det europæiske 
genopretningsprogram for energiområdet – og det er vigtigt at inddrage energieffektivitet, 
især energieffektivitet i bygninger, og innovative teknologier.

Ændringsforslag 43
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes delprogrammer, som fremmer 
disse mål, inden for områderne:

Der oprettes delprogrammer, som fremmer 
disse mål, inden for områderne:

a) gas- og elforbindelser a) gas- og elforbindelser
b) offshore-vindkraftanlæg og b) offshore-vindkraftanlæg

c) kulstofopsamling og -lagring. c) kulstofopsamling og -lagring

ca) energieffektivitet, især 
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energieffektivitet i bygninger, og
cb) innovative teknologier.

Or. en

Begrundelse

Ved denne forordning oprettes et finansieringsinstrument – det europæiske 
genopretningsprogram for energiområdet – og det er vigtigt at inddrage energieffektivitet, 
især energieffektivitet i bygninger, og innovative teknologier.

Ændringsforslag 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes delprogrammer, som fremmer 
disse mål, inden for områderne:

Der oprettes delprogrammer, som fremmer 
disse mål, inden for områderne:

a) gas- og elforbindelser a) gas- og elforbindelser, navnlig EU-
supernettet

b) offshore-vindkraftanlæg og b) offshore-vindkraftanlæg og anden 
vedvarende energi

c) kulstofopsamling og -lagring. c) energieffektivitet, navnlig gennem 
"smarte byer"-projektet
ca) økoindustrier, især højere 
ressourceproduktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 45
Lena Ek, Fiona Hall og Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes delprogrammer, som fremmer Der oprettes delprogrammer, som fremmer 
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disse mål, inden for områderne: disse mål, inden for områderne:
a) gas- og elforbindelser a) gas- og elforbindelser

b) offshore-vindkraftanlæg og b) offshore-vindkraftanlæg
c) kulstofopsamling og -lagring. c) kulstofopsamling og -lagring

ca) energieffektivitet, herunder smarte 
byer, og
cb) anden vedvarende energi.

Or. en

Begrundelse

Projekter inden for energieffektivitet, især smart byer, og vedvarende energi kan iværksættes 
øjeblikkeligt og har et stort potentiale for at bidrage til et økonomisk opsving. De bør derfor 
også betragtes som støtteberettigede sektorer i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag 46
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) energibesparelser og 
energieffektivitet.

Or. en

Begrundelse

Der bør gives prioritet til projekter på kort sigt, med kortsigtede resultater, så de har en 
væsentlig effekt i bekæmpelsen af den nuværende krise.
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Ændringsforslag 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) byer med smart energi.

Or. en

Begrundelse

Byområderne, som er hjem for 80 % af EU-borgerne og står for 70 % af udledningen af 
drivhusgasser, spiller en central rolle i bekæmpelsen af klimaændringerne. Der er et enormt 
potentiale og behov for investeringer i bæredygtig energi på lokalt plan, som både skaber 
arbejdspladser og når klima- og energimålene hurtigere.

Ændringsforslag 48
Lena Ek, Fiona Hall og Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forordningen fastlægger, hvilke projekter 
der støttes under de enkelte 
delprogrammer, og fastsætter kriterier for 
udpegelse og gennemførelse af 
foranstaltninger med henblik på 
virkeliggørelsen af disse projekter.

Forordningen anfører, hvilke projekter der 
støttes, og fastsætter kriterier for udpegelse 
og gennemførelse af foranstaltninger med 
henblik på virkeliggørelsen af disse 
projekter.

Or. en

Begrundelse

Projekter inden for energieffektivitet, især smarte byer, og vedvarende energi kan iværksættes 
øjeblikkeligt og har et stort potentiale for at bidrage til et økonomisk opsving. De bør derfor 
også betragtes som støtteberettigede sektorer i henhold til denne forordning.
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Ændringsforslag 49
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de etablerede delprogrammer og 
anførte projekter ikke giver mulighed for 
rettidige investeringer på grund af 
projektets manglende modenhed, kan 
denne forordning suppleres med forslag 
om yderligere delprogrammer og 
projekter.

Or. en

Begrundelse

Når udpegede projekter ikke er rede til investeringer inden for de næste to år, bør det sikres, 
at den finansielle bistand, som er afsat til disse projekter, kan gøres tilgængelig for andre 
støtteberettigede projekter, der opfylder de kriterier, som er fastsat i stk. 1.

Ændringsforslag 50
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De forskellige projekter skal prioriteres 
efter mulighederne for gennemførelse og 
den hastighed, hvormed de kan 
gennemføres. Mellem projekterne på disse 
fire områder skal der være en høj grad af 
fleksibilitet.

Or. en

Begrundelse

Der bør gives prioritet til projekter på kort sigt, med kortsigtede resultater, så de har en 
væsentlig effekt i bekæmpelsen af den nuværende krise.
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Ændringsforslag 51
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "investeringsfase": den projektfase, hvor 
bygge- og anlægsarbejdet finder sted, og 
hvor der påløber kapitalomkostninger

e) "investeringsfase": den projektfase, hvor 
avancerede tekniske undersøgelser samt
bygge- og anlægsarbejdet finder sted, og 
hvor der påløber kapitalomkostninger

Or. en

Begrundelse

Under de 'tekniske undersøgelser" behandles en lang række faser, herunder projektet, hvilket 
modsvarer en mere moden fase, og de bør derfor behandles i investeringsfasen snarere end i 
planlægningsfasen.

Ændringsforslag 52
Fiona Hall, Lena Ek og Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) "smarte byer": byer, der forpligter sig 
til energieffektivitet og vedvarende energi, 
især inden for bygge- og 
transportsektoren, og som koordinerer på
EU-plan, navnlig gennem netværk såsom 
borgmesteraftalen

Or. en
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Ændringsforslag 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) "vedvarende energi": energi fra 
vedvarende ikke-fossile energikilder som 
defineret i artikel 2 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/xxxx om fremme af brugen af energi 
fra vedvarende energikilder

Or. en

Ændringsforslag 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) "smarte byer": byer, der forpligter sig 
til at fremme energieffektivitet og 
vedvarende energi inden for bygge- og 
boligsektoren og klimavenlige projekter 
inden for offentlig transport, og som 
koordinerer på EU-plan, navnlig gennem 
netværk såsom borgmesteraftalen

Or. en

Ændringsforslag 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) »økoindustrier«: aktiviteter, der 
fremstiller produkter og leverer 
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tjenesteydelser, hvis formål er at måle, 
forhindre, begrænse, minimere eller 
afhjælpe miljøskader på vand, luft og jord 
samt problemer i forbindelse med affald, 
støj og økosystemer. Dette omfatter renere 
teknologier, produkter og tjenester, som 
reducerer miljørisikoen og minimerer 
forurening og ressourceforbrug

Or. en

Ændringsforslag 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "innovative 
finansieringsinstrumenter": instrumenter 
med en betydelig løftestangseffekt på 
offentlige og private investeringer; de skal 
omfatte direkte egenkapitalinvesteringer 
til storstilede projekter, navnlig gennem 
"Margueritefonden", direkte 
egenkapitalinvesteringer til små og 
mellemstore projekter gennem deltagelse i
EIF's "venturekapitalfonde", EIB's eller 
offentlige bankers garanterede 
lånefaciliteter og risikodelingsordninger, 
nedsatte renter på udlån fra EIB eller 
offentlige banker eller finansiering af 
teknisk bistand til "katalysatorer for 
forandring" såsom "smarte byer"

Or. en
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Ændringsforslag 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "egen fortjeneste-princippet": det 
princip, at levedygtige og bæredygtige 
projekter skal udvælges blandt de 
støtteberettigede projekter og tildeles støtte 
eller bistand i henhold til et innovativt 
finansieringsinstrument.

Or. en

Ændringsforslag 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den finansielle ramme for 
gennemførelsen af 
genopretningsprogrammet for årene 2009 
og 2010 fastsættes til 3,5 mia. EUR, der 
fordeles således:

1. Den finansielle ramme for 
gennemførelsen af 
genopretningsprogrammet for årene 2009 
og 2010 fastsættes til 3,75 mia. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den finansielle ramme for 
gennemførelsen af 
genopretningsprogrammet for årene 2009 
og 2010 fastsættes til 3,5 mia. EUR, der 

1. Den finansielle ramme for 
gennemførelsen af 
genopretningsprogrammet for årene 2009 
og 2010 fastsættes til 3,5 mia. EUR, der 
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fordeles således: fordeles således:
a) gas og elforbindelser: 1,750 mio. EUR a) gas og elforbindelser: op til 1,75 mia.

EUR
b) offshore-vindkraftanlæg: 500 mio. EUR b) offshore-vindkraftanlæg: op til 500 mio. 

EUR
c) kulstofopsamling og -lagring: 1,25 mia. 
EUR.

c) kulstofopsamling og -lagring: op til 1,25 
mia. EUR

ca) investeringer i energibesparelser og 
energieffektivitet, især som led i de lokale 
energibesparelsesprogrammer: op til 
1 mia. EUR.
Når der træffes beslutning om den 
konkrete finansiering i henhold til 
litra a)-ca), skal der lægges vægt på at 
sikre, at den samlede finansielle ramme 
ikke overskrides.

Or. en

Begrundelse

Lokale og regionale initiativer, der kan gennemføres relativt nemt og hurtigt, bør også støttes.

Ændringsforslag 60
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kulstofopsamling og -lagring: 1,25 mia.
EUR.

c) kulstofopsamling og –lagring: 750 mio.
EUR.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt med en bedre fordeling af midler.



AM\772702DA.doc 37/97 PE421.268v01-00

DA

Ændringsforslag 61
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) energieffektivitet, herunder 
energieffektivitet i bygninger: 500 mio. 
EUR.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at investere i energieffektivitet i bygninger, da det er en af de sektorer, der 
kan sætte gang i den europæiske økonomi.

Ændringsforslag 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) byer med smart energi: 500 mio. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Et beløb svarende til 50 % af den 
samlede finansieringsramme nævnt i stk. 
1 skal tildeles projekter, der henhører 
under stk. 1, litra c), i form af direkte 
tilskud, dvs. 1,875 mia. EUR, mens de 
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resterende 50 % af den samlede 
finansieringsramme skal tildeles i form af 
innovative finansieringsinstrumenter. 
Midler, der ikke er tildelt i 2009 og 2010 i 
form af tilskud, skal omfordeles til de 
innovative finansieringsinstrumenter. 

Or. en

Ændringsforslag 64
Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den energiinfrastruktur, som 
finansieres eller medfinansieres ved hjælp 
af EU-midler, skal være økonomisk 
rentabel og have en samlet europæisk 
merværdi.

Or. en

Ændringsforslag 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Det bidrag fra budgettet for Den 
Europæiske Union til EIB, EIF og andre 
offentlige banker, der skal gå til 
innovative finansieringsinstrumenter, som 
nævnt i stk. 1a, skal være på 1,875 mia. 
EUR. De relevante finansielle 
institutioner bidrager med et tilsvarende 
beløb, som er på yderligere 1,875 mia. 
EUR, hvilket bringer det samlede beløb til 
innovative finansieringsinstrumenter op 
på 3,75 mia. EUR, med en yderligere 
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betydelig løftestangseffekt på offentlige og 
private investeringer på mellem 5 og 15 
mio. EUR afhængig af arten af innovative 
finansieringsinstrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Den samlede sum af direkte tilskud og 
innovative finansieringsinstrumenter på 
5,625 mia. EUR, der henvises til i stk. 1a 
og 1b, fordeles ligeligt og på en fleksibel 
måde på grundlag af egen fortjeneste-
princippet mellem:

a) gas og elforbindelser: 1,750 mio. EUR a) gasledninger og elforbindelser, især 
EU-supernettet, (...)

b) offshore-vindkraftanlæg: 500 mio. EUR b) offshore-vindkraftanlæg og andre 
anlæg med vedvarende energi (...)

c) kulstofopsamling og -lagring: 1,25 mia. 
EUR.

c) energieffektivitet, navnlig gennem 
"smarte byer"-programmet
ca) økoindustrier.

Or. en

Ændringsforslag 67
Lena Ek, Fiona Hall og Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Finansieringsrammen, som er 
øremærket til projekter i bilaget, der ikke 
opfylder kriterierne i artikel 8, 14 og 19, 
vil omgående blive omfordelt til 
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energieffektivitetsprojekter, herunder 
smarte byer og andre vedvarende energi-
projekter, der henvises til i artikel 1, 
litra ca) og cb), der opfylder kriterierne 
for støtteberettigelse i henhold til 
artikel 23a.

Or. en

Begrundelse

Projekter inden for energieffektivitet, især smarte byer, og vedvarende energi kan iværksættes 
øjeblikkeligt og har et stort potentiale for at bidrage til et økonomisk opsving.

Ændringsforslag 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Budgetmyndigheden træffer afgørelse
om Kommissionens forslag inden for seks
uger. Er der ikke truffet afgørelse inden 
fristens udløb, anses forslagene for 
godkendt.

4. Budgetmyndigheden træffer afgørelse 
om Kommissionens forslag inden for 12
uger.

Or. en

Ændringsforslag 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Kapitel II – Delprogrammer

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel II udgår

Or. en
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Begrundelse

I stedet for at have meget specifikke bestemmelser for hvert enkelt delprogram – som foreslået 
af Kommissionen – er det bedre og lettere at have horisontale bestemmelser, der omfatter alle 
delprogrammer. Vi har derfor erstattet hele "Kapitel II" med et sæt fælles bestemmelser i 
kapitel III. Dette ændringsforslag sletter faktisk hele kapitel II fra artikel 4 til artikel 22.

Ændringsforslag 70
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) optimering af energinettets kapacitet og 
færdiggørelse af det indre energimarked, 
herunder navnlig grænsekrydsende 
strækninger

b) optimering af energinettets kapacitet og 
færdiggørelse af det indre energimarked, 
herunder navnlig grænsekrydsende 
strækninger, som skal være rettet mod 
sammenknytningen af alle de nationale 
markeder i medlemsstaterne og ikke må 
være begrænset til visse regioner

Or. en

Begrundelse

En begrænsning af investeringen til regionale forbindelser ville undervurdere potentialet for 
sammenkobling og ville ikke bidrage til forsyningssikkerheden for de pågældende 
medlemsstater.

Ændringsforslag 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvikling af nettet med henblik på at 
bidrage til større økonomisk og social 
samhørighed ved at mindske mindre 
gunstigt stillede områders og øområders 
isolation

c) udvikling af energinettet med henblik på 
at bidrage til større økonomisk og social 
samhørighed og mindske mindre gunstigt 
stillede områders og øområders isolation
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Or. en

Ændringsforslag 72
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilslutning af anlæg, der producerer 
energi fra vedvarende energikilder og

d) tilslutning og integration af anlæg, der 
producerer energi fra vedvarende 
energikilder, og

Or. en

Begrundelse

Lige så vigtig som den fysiske tilslutning af vedvarende energi er deres integration og den 
efterfølgende forvaltning af nettet. Infrastruktur er afgørende med hensyn til integration, da 
disse systemer med en høj grad af sammenkobling er mere robuste og kan integrere en højere 
andel af vedvarende energi, i overensstemmelse med EU's mål.

Ændringsforslag 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at give en passende respons på de 
seneste gaskriser.

Or. en
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Ændringsforslag 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretningsprogrammet tager sigte på 
en hurtig tilpasning og videreudvikling af 
energinet, som er særlig vigtige for 
Fællesskabet, når det gælder understøttelse 
af et velfungerende indre marked for 
energi, herunder navnlig løsning af 
flaskehalsproblemer, sikring og spredning 
af energiforsyningen og overvindelse af 
miljømæssige, tekniske og økonomiske 
hindringer. Der er behov for en særlig 
fællesskabsstøtte med henblik på en mere 
intensiv udvikling og hurtigere 
konstruktion af energinettene.

Genopretningsprogrammet tager sigte på 
en hurtig tilpasning og videreudvikling af 
energinet, som er særlig vigtige for 
Fællesskabet, når det gælder understøttelse 
af et velfungerende indre marked for 
energi, herunder navnlig løsning af 
flaskehalsproblemer, sikring og spredning 
af energiforsyningen og overvindelse af 
miljømæssige, tekniske og økonomiske 
hindringer. Der er behov for en særlig 
fællesskabsstøtte med henblik på en mere 
intensiv udvikling og hurtigere 
konstruktion af energinettene, især i de 
medlemsstater, der blev berørt af 
gaskrisen i januar 2009, og som er mest 
sårbare over for afbrydelser af 
gasforsyningen.

Or. en

Ændringsforslag 75
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En projektliste, som svarer til de 
prioriteter, der er fastsat i artikel 5, findes i 
bilagets del A.

En vejledende projektliste, som svarer til 
de prioriteter, der er fastsat i artikel 5, 
findes i bilagets del A og B.

Or. en

Begrundelse

Der bør gives prioritet til projekter på kort sigt, med kortsigtede resultater, så de har en 
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væsentlig effekt i bekæmpelsen af den nuværende krise.

Ændringsforslag 76
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansiel støtte i medfør af 
genopretningsprogrammet (i det følgende 
benævnt "genopretningsstøtten") til gas- og 
elforbindelser tildeles til foranstaltninger, 
som gennemfører de i bilagets del A 
omhandlede projekter eller dele heraf.

1. Finansiel støtte i medfør af 
genopretningsprogrammet (i det følgende 
benævnt "genopretningsstøtten") til gas- og 
elforbindelser tildeles til foranstaltninger, 
som bidrager til øget energieffektivitet, 
herunder i bygninger, eller som 
gennemfører de i bilagets del A 
omhandlede projekter eller dele heraf.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at den økonomiske bistand under genopretningsprogrammet for projekter 
vedrørende gas- og elforbindelser tildeles tiltag, der også bidrager til øget energieffektivitet, 
herunder i bygninger.

Ændringsforslag 77
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forslag er kun berettigede til 
genopretningsstøtte, hvis de gennemfører 
de i bilagets del A anførte projekter, og 
hvis de ikke overstiger de maksimumbeløb 
for genopretningsstøtte, som er fastsat deri.

1. Forslag er kun berettigede til 
genopretningsstøtte, hvis de gennemfører 
projekter med relation til 
energieffektivitet, herunder 
energieffektivitet i bygninger, eller de i 
bilagets del A anførte projekter, og hvis de 
ikke overstiger de maksimumbeløb for 
genopretningsstøtte, som er fastsat deri.
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Or. ro

Begrundelse

Energieffektivitet er et område, som kan bidrage til den økonomiske udvikling i Europa.

Ændringsforslag 78
Lena Ek, Fiona Hall og Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forslag kan indgives af:
a) en eller flere medlemsstater i 
fællesskab
b) en eller flere offentlige eller private 
virksomheder eller organer i fællesskab, 
med samtykke fra den eller de 
medlemsstater, som umiddelbart berøres af 
det pågældende projekt

c) en eller flere internationale 
organisationer i fællesskab, med samtykke 
fra alle medlemsstater, som umiddelbart 
berøres af det pågældende projekt eller

d) et fællesforetagende, med samtykke 
fra alle medlemsstater, som umiddelbart 
berøres af det pågældende projekt.

2. Forslag kan indgives:

-a) for langsigtede projekter, som er 
planlagt til at starte inden udgangen af 
2010
a) af en eller flere medlemsstater i 
fællesskab

b) af en eller flere offentlige eller 
private virksomheder eller organer i 
fællesskab, med samtykke fra den eller de 
medlemsstater, som umiddelbart berøres af 
det pågældende projekt
c) af en eller flere internationale 
organisationer i fællesskab, med samtykke 
fra alle medlemsstater, som umiddelbart 
berøres af det pågældende projekt eller
d) af et fællesforetagende, med 
samtykke fra alle medlemsstater, som 
umiddelbart berøres af det pågældende 
projekt.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de projekter, der er berettiget til finansiering i henhold til denne forordning, 
de facto bidrager til et økonomisk opsving, er det vigtigt, at de pågældende projekter er oppe 
at køre inden for halvandet år fra nu. Det er lige så vigtigt, at finansieringen er rettet mod 
store projekter med henblik på at bidrage til en finansiel genopretning over en lang periode.
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Ændringsforslag 79
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De forskellige projekter skal 
prioriteres efter mulighederne for 
gennemførelse og den hastighed, hvormed 
de kan gennemføres.

Or. en

Begrundelse

Der bør gives prioritet til projekter på kort sigt, med kortsigtede resultater, så de har en 
væsentlig effekt i bekæmpelsen af den nuværende krise.

Ændringsforslag 80
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) modenhed, navnlig i forhold til, om 
arbejdet kan påbegyndes tidligt, og om 
finansielle midler kan bindes inden 
udgangen af 2010

a) modenhed, navnlig i forhold til, om 
arbejdet kan påbegyndes tidligt, og om 
finansielle midler kan bindes inden 
udgangen af 2011

Or. en

Begrundelse

Genopretningsplanen har været tænkt som et incitament for den europæiske økonomi baseret 
på EU's langsigtede mål, og ved at sikre en øget forbindelseskapacitet bliver det en oplagt 
mulighed for at bevæge sig mod et fælles europæisk energimarked.



AM\772702DA.doc 47/97 PE421.268v01-00

DA

Ændringsforslag 81
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) den periode, hvor stigningen i 
forbindelseskapacitet skal stilles til 
rådighed for aktører på markedet, som 
ikke må være mere end tre år siden 
tildelingen af bistand

Or. en

Begrundelse

Genopretningsplanen har været tænkt som et incitament for den europæiske økonomi baseret 
på EU's langsigtede mål, og ved at sikre en øget forbindelseskapacitet bliver det en oplagt 
mulighed for at bevæge sig mod et fælles europæisk energimarked.

Ændringsforslag 82
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) stigningen i el- eller 
gastransportkapaciteten, i det mindste 
mellem grænserne i de medlemsstater, 
som er involveret i projektet, uanset om 
bistanden er ydet til en eller flere af disse 
medlemsstater

Or. en

Begrundelse

Genopretningsplanen har været tænkt som et incitament for den europæiske økonomi baseret 
på EU's langsigtede mål, og ved at sikre en øget forbindelseskapacitet bliver det en oplagt 
mulighed for at bevæge sig mod et fælles europæisk energimarked.
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Ændringsforslag 83
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 9 - stk. 2 - litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) i hvilken grad projektet er i 
overensstemmelse med de prioriteter, der 
er fastsat i hvert af de regionale initiativer 
ledet af Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og 
Gas (ERGEG) med det formål at opnå et 
fælles europæisk marked for energi

Or. en

Begrundelse

Genopretningsplanen har været tænkt som et incitament for den europæiske økonomi baseret 
på EU's langsigtede mål, og ved at sikre en øget forbindelseskapacitet bliver det en oplagt 
mulighed for at bevæge sig mod et fælles europæisk energimarked.

Ændringsforslag 84
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) mulighederne for at forbedre 
energieffektiviteten og reducere det 
primære energiforbrug, herunder i 
byggesektoren.

Or. ro

Begrundelse

Med henblik på at vurdere indkommende forslag bør de kriterier, som Kommissionen 
anvender, også omfatte mulighederne for at forbedre energieffektiviteten og reducere det 
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primære energiforbrug, herunder i byggesektoren.

Ændringsforslag 85
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De forskellige projekter skal 
prioriteres efter sandsynligheden for 
succes i gennemførelsen og den 
hastighed, hvormed de kan gennemføres.

Or. en

Begrundelse

Der bør gives prioritet til projekter på kort sigt, med kortsigtede resultater, så de har en 
væsentlig effekt i bekæmpelsen af den nuværende krise.

Ændringsforslag 86
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretningsstøtte til offshore-
vindkraftprojekter tildeles efter en 
indkaldelse af forslag, som er begrænset til 
foranstaltninger, der gennemfører 
projekterne i bilagets del B.

1. Genopretningsstøtte til offshore-
vindkraftprojekter tildeles efter en 
indkaldelse af forslag, som gennemfører 
projekter, såsom dem, der er opført på den 
vejledende liste i bilagets del B.

Or. en
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Begrundelse

Bilaget skal tilpasses i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 87
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De offshore-vindkraftprojekter, der er 
nævnt i stk. 1, ydes støtte i 
overensstemmelse med prioriteringerne i 
den strategiske energiteknologiplan for 
EU (SET-planen). SET-planen skal der 
tages hensyn til ved fastsættelsen af 
fremtidige finansieringsprioriteringer i 
forhold til SET-planens seks europæiske 
industriinitiativer.

Or. en

Begrundelse

SET-planen tager sigte på at fremskynde udviklingen af en bred portefølje af teknologier, som 
alle vil være nødvendige for at bidrage til kampen mod klimaændringer og styrkelsen af 
energiforsyningssikkerheden. Denne genopretningsplan bidrager kun med forudgående 
finansiering til offshore-vindkraft og kulstofopsamling og -lagring. I fremtidige
budgetdrøftelser skal finansieringen af andre teknologier overvejes for at sikre, at andre 
teknologier ikke forsømmes, samt at vindkraft og kulstofopsamling og -lagring ikke modtager 
dobbeltfinansiering fra forskellige kilder på bekostning af andre sektorer.

Ændringsforslag 88
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forslag er kun berettigede til 
genopretningsstøtte, hvis de gennemfører 

1. Forslag er kun berettigede til 
genopretningsstøtte, hvis de gennemfører 
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de i bilagets del B opførte projekter, og 
hvis de ikke overstiger de maksimumbeløb 
for genopretningsstøtte, som er fastsat 
deri, og opfylder følgende betingelser:

projekter såsom dem, der er opført i bilag 
B, del B.

Or. en

Begrundelse

Der bør gives prioritet til projekter på kort sigt, med kortsigtede resultater, så de har en 
væsentlig effekt i bekæmpelsen af den nuværende krise.

Ændringsforslag 89
Lena Ek, Fiona Hall og Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) projektets tidsplan skal omfatte 
betydelige kapitaludgifter i 2009 og 2010

a) projektet er et langsigtet projekt, som er 
planlagt til at starte inden udgangen af
2010

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de projekter, der er berettiget til finansiering i henhold til denne forordning, 
de facto bidrager til et økonomisk opsving, er det vigtigt, at de pågældende projekter er oppe 
at køre inden for halvandet år fra nu. Det er lige så vigtigt, at finansieringen er rettet mod 
store projekter med henblik på at bidrage til en finansiel genopretning over en lang periode.

Ændringsforslag 90
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De forskellige projekter skal 
prioriteres efter mulighederne for 



PE421.268v01-00 52/97 AM\772702DA.doc

DA

gennemførelse og den hastighed, hvormed 
de kan gennemføres.

Or. en

Begrundelse

Der bør gives prioritet til projekter på kort sigt, med kortsigtede resultater, så de har en 
væsentlig effekt i bekæmpelsen af den nuværende krise.

Ændringsforslag 91
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) i hvilken grad de foretagender i 
fællesskab, der henvises til i artikel 14, 
stk. 2, behørigt integrerer den relevante 
europæiske branche.

Or. en

Begrundelse

Hvis genopretningsplanen skal give den ønskede effekt, bør den omfatte en sammenhængende 
repræsentation af den europæiske industri.

Ændringsforslag 92
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De forskellige projekter skal 
prioriteres efter mulighederne for 
gennemførelse og den hastighed, hvormed 
de kan gennemføres.
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Or. en

Begrundelse

Der bør gives prioritet til projekter på kort sigt, med kortsigtede resultater, så de har en 
væsentlig effekt i bekæmpelsen af den nuværende krise.

Ændringsforslag 93
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretningsstøtte til kulstofopsamling 
og -lagring tildeles til foranstaltninger, som 
gennemfører projekterne i bilagets del C.

1. Genopretningsstøtte til kulstofopsamling 
og -lagring tildeles til foranstaltninger, som 
gennemfører projekter såsom dem i
bilagets del C.

Or. en

Begrundelse

Bilaget skal tilpasses i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 94
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der ydes højst genopretningsstøtte til 5 
projekter. Støttebeløbet må ikke overstige 
250 mio. EUR pr. projekt.

4. Der ydes højst genopretningsstøtte til 5 
projekter. Støttebeløbet må ikke overstige 
150 mio. EUR pr. projekt.

Or. en
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Ændringsforslag 95
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De projekter vedrørende 
kulstofopsamling og -lagring, der er 
nævnt i stk. 1, tildeles støtte i 
overensstemmelse med den strategiske 
energiteknologiplan for EU (SET-
planen). Denne støtte skal der tages 
hensyn til ved fastsættelsen af fremtidige 
finansieringsprioriteringer i forhold til 
SET-planens seks europæiske 
industriinitiativer.

Or. en

Begrundelse

SET-planen tager sigte på at fremskynde udviklingen af en bred portefølje af teknologier, som 
alle vil være nødvendige for at bidrage til kampen mod klimaændringer og styrkelsen af 
energiforsyningssikkerheden. Denne genopretningsplan bidrager kun med forudgående 
finansiering til offshore-vindkraft og kulstofopsamling og -lagring. I fremtidige 
budgetdrøftelser skal finansieringen af andre teknologier overvejes for at undgå, at andre 
teknologier forsømmes, eller at vindkraft og kulstofopsamling og -lagring modtager 
dobbeltfinansiering fra forskellige kilder på bekostning af andre sektorer.

Ændringsforslag 96
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forslag er kun berettigede til 
genopretningsstøtte, hvis de gennemfører 
de i bilagets del C anførte projekter og 
opfylder følgende betingelser:

1. Forslag er kun berettigede til 
genopretningsstøtte, hvis de gennemfører 
projekter såsom dem, der er opført i 
bilagets del C:

Or. en
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Begrundelse

Bilaget skal tilpasses i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 97
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) projekter skal demonstrere deres evne at 
opsamle mindst 85 % af CO2-mængden i 
kraftværker med en elproduktion på mindst 
300 MW eller tilsvarende og til at 
transportere og lagre denne CO2 sikkert i 
undergrunden

a) projekter skal dokumentere, at de kan 
opsamle mindst 85 % af CO2-mængden i 
kraftværker med en elproduktion på mindst 
300 MW eller tilsvarende (eller i 
opsamlingsudstyr behandle en 
røggasstrøm svarende til mindst 300 MWe 
i et større kraftværk) og transportere og 
lagre denne CO2 sikkert i undergrunden

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at det ville være muligt at realisere et demoprojekt til 
kulstofopsamling og -lagring, som behandler røggas svarende til en produktion på mindst 
300 MW, selv hvis kraftværket får en installeret kapacitet på mere end 300 MW (f.eks. 
800 MW). Dette ville gøre det muligt at holde de samlede omkostninger nede uden samtidig at 
kompromittere demonstrationens effektivitet.

Ændringsforslag 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) projekter skal demonstrere deres evne at 
opsamle mindst 85 % af CO2-mængden i 
kraftværker med en elproduktion på mindst 
300 MW eller tilsvarende og til at 
transportere og lagre denne CO2 sikkert i 

a) projekter skal dokumentere, at de kan 
opsamle mindst 85 % af CO2-mængden i 
kraftværker med en elproduktion på mindst 
300 MW eller tilsvarende (eller i 
opsamlingsudstyr behandle en 
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undergrunden røggasstrøm svarende til 300 MWe i et 
større kraftværk) og transportere og lagre 
denne CO2 sikkert i undergrunden

Or. xm

Begrundelse

Many demonstration projects based on post-combustion capture technology will involve 
installations with an output exceeding 300 MW, treating only part, and not all, the flue gas 
flow. The above amendment makes this possible providing that the flue gas treated is equal to, 
or greater than, that which would be produced by a 300 MW plant using the same technology. 
The decision not to treat the entire flue gas flow makes it possible to reduce the cost of the 
demonstration project without compromising the significance thereof. In fact, post-
combustion CO2 capture will be affected in modular plants.

Ændringsforslag 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) projekter skal demonstrere deres evne at 
opsamle mindst 85 % af CO2-mængden i 
kraftværker med en elproduktion på mindst 
300 MW eller tilsvarende og til at 
transportere og lagre denne CO2 sikkert i 
undergrunden

a) projekter skal demonstrere deres evne at 
opsamle mindst 85 % af CO2-mængden i 
kraftværker med en elproduktion på mindst 
250 MW eller tilsvarende og til at 
transportere og lagre denne CO2 sikkert i 
undergrunden

Or. en

Begrundelse

Hvis ikke grænsen sættes ved 250 MW, vil en række af de projekter, der er opført på listen 
over støtteberettigede projekter i bilaget, ikke være berettiget til finansiering fra programmet.
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Ændringsforslag 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektets tidsplan skal omfatte
betydelige kapitaludgifter i 2009 og 2010

b) projekterne skal være i stand til at 
indgå betydelige kapitaludgifter inden
2010, såfremt de modtager de nødvendige 
planlægningstilladelser. Hoveddelen af 
betalingerne ligger inden 2013, og de 
sidste betalinger forventes i 2014/2015.

Or. xm

Begrundelse

Den oprindelige formulering, der krævede betydelige investeringer i 2009 og 2010, tog ikke 
højde for, at ingen investeringer kan finde sted, før der er givet tilladelse. Det afhænger af 
gennemførelsen på nationalt plan af direktivet om geologisk lagring af kuldioxid, og ifølge de 
mest optimistiske prognoser forventes godkendelsen at foreligge i løbet af to år. Det forventes, 
at hovedparten af investeringsomkostningerne vil blive afholdt inden 2013 og vil falde 
betydeligt i 2014 og 2015.

Ændringsforslag 101
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektets tidsplan skal omfatte
betydelige kapitaludgifter i 2009 og 2010

b) projekterne skal være i stand til at 
indgå betydelige kapitaludgifter inden
2010, såfremt de modtager de nødvendige 
planlægningstilladelser. Hoveddelen af 
betalingerne ligger inden 2013, og de 
sidste betalinger forventes i 2014/2015

Or. en
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Begrundelse

I betragtning af den reelle tidsplan for gennemførelsen af direktivet om kulstofopsamling og 
-lagring og de administrative procedurer for godkendelse er det nødvendigt at give mulighed 
for, at hoveddelen af betalingerne ligger inden 2013, og at de sidste betalinger forventes i 
2014 og 2015.

Ændringsforslag 102
Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektets tidsplan skal omfatte 
betydelige kapitaludgifter i 2009 og 2010

b) projektets tidsplan skal omfatte 
betydelige kapitalforpligtelser inden for 
de første to år efter tildeling af midler. 
Alle forpligtelser forudsætter, at en 
national ramme er på plads, og de 
nødvendige tilladelser er indhentet

Or. en

Begrundelse

Proceduren for udvælgelse af demonstrationsprojekterne kan meget vel vare indtil udgangen 
af 2009. De nøjagtige datoer, der er blevet foreslået, ville dermed ikke længere være 
forenelige med den procedure. Enhver kapitalforpligtelse kan kun gøres betinget af forhold, 
som er uden for projektstyrernes kontrol.

Ændringsforslag 103
Lena Ek, Fiona Hall og Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektets tidsplan skal omfatte 
betydelige kapitaludgifter i 2009 og 2010

b) projektet er et langsigtet projekt, som er 
planlagt til at starte inden udgangen af
2010

Or. en
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Begrundelse

For at sikre, at de projekter, der er berettiget til finansiering i henhold til denne forordning, 
de facto bidrager til et økonomisk opsving, er det vigtigt, at de pågældende projekter er oppe 
at køre inden for halvandet år fra nu. Det er lige så vigtigt, at finansieringen er rettet mod 
store projekter med henblik på at bidrage til en finansiel genopretning over en lang periode.

Ændringsforslag 104
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektets tidsplan skal omfatte 
betydelige kapitaludgifter i 2009 og 2010

b) projektets tidsplan skal give mulighed 
for tilsagn om finansiering i 2011 og skal
omfatte betydelige kapitaludgifter inden 
udgangen af 2012

Or. en

Ændringsforslag 105
Jerzy Buzek

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektets tidsplan skal omfatte 
betydelige kapitaludgifter i 2009 og 2010

b) projektets tidsplan skal omfatte 
betydelige udgifter i 2009 og 2010

Or. en

Begrundelse

Udgifterne bør ikke begrænses til kapitaludgifter, men bør også tage hensyn til andre udgifter 
som f.eks. validering af lagring eller detaljerede tekniske undersøgelser.
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Ændringsforslag 106
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De forskellige projekter skal 
prioriteres efter mulighederne for 
gennemførelse og den hastighed, hvormed 
de kan gennemføres.

Or. en

Begrundelse

Der bør gives prioritet til projekter på kort sigt, med kortsigtede resultater, så de har en 
væsentlig effekt i bekæmpelsen af den nuværende krise.

Ændringsforslag 107
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvorvidt den finansielle pakke er 
holdbar i hele projektets investeringsfase

b) hvorvidt den finansielle pakke er 
holdbar i hele projektets investeringsfase, 
baseret på en samlet finansieringsplan og 
identifikation af områder eller emner eller 
investeringsfaser, som finansieringen skal 
rettes imod

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør præcisere, på en klar og utvetydig måde, de elementer, der er nødvendige 
for at vurdere finansieringsplanen for et projektforslag. En generel formulering for denne 
artikel ville måske ikke støtte Kommissionen ordentligt i at vælge projektforslag til 
kulstofopsamling og -lagring.
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Ændringsforslag 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvorvidt den finansielle pakke er 
holdbar i hele projektets investeringsfase

b) hvorvidt den finansielle pakke er 
holdbar i hele projektets investeringsfase, 
baseret på en samlet finansieringsplan og 
identifikation af områder eller emner eller 
investeringsfaser, som finansieringen skal 
rettes imod

Or. xm

Begrundelse

Den generelle formulering af artikel 20, stk. 1, litra b), vil måske ikke give Kommissionen et 
specifikt vurderingsgrundlag for udvælgelsen af projekter til kulstofopsamling og -lagring. 
Forordningen bør derfor klart og utvetydigt præcisere, hvilke elementer der bør anvendes 
som grundlag for vurderingen af finanspakken for det ansøgte projekt.

Ændringsforslag 109
Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ønsket finansiering pr. tons fjernet CO2 i 
de første 5 driftsår (vægtes med 40 %)

a) ønsket finansiering pr. ton fjernet CO2 i 
de første 5 driftsår under hensyntagen til 
blandt andet vigtige faktorer såsom 
størrelsen på projektet, den anvendte 
teknologi, det anvendte brændsel og 
transportformen (vægtes med 20 %)

Or. en
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Begrundelse

Forslaget er alt for forenklet: Omkostningerne pr. ton CO2 afhænger blandt andet af 
størrelsen på projektet, den anvendte teknologi (før eller efter forbrænding), det anvendte 
brændsel, transportformen (inkl. rørledningens længde) osv.

Ændringsforslag 110
Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projektets kompleksitet og
innovationsgrad for anlægget som helhed, 
herunder også andre tilhørende 
forskningsaktiviteter, og det engagement, 
som støttemodtagerne demonstrerer ved 
udbredelsen af resultaterne af projektets 
teknologiske fremskridt til andre 
europæiske operatører i overensstemmelse 
med Fællesskabets lovgivning og navnlig 
med de mål og strukturer, der er beskrevet i 
den strategiske energiteknologiplan for EU 
(vægtes med 40 %)

b) innovationsgrad for anlægget som 
helhed, herunder også andre tilhørende 
forskningsaktiviteter, og det engagement, 
som støttemodtagerne demonstrerer, når 
det gælder udbredelsen af resultaterne af 
projektets teknologiske fremskridt til andre 
europæiske operatører i overensstemmelse 
med Fællesskabets lovgivning og navnlig 
med de mål og strukturer, der er beskrevet i 
den strategiske energiteknologiplan for EU 
(vægtes med 20 %)

Or. en

Begrundelse

Kompleksitet bør ikke fremmes for kompleksitetens skyld. Der er behov for at skabe balance 
mellem sandsynligheden for, at projektet vil give de forventede resultater, med de risici, der 
er forbundet med teknologien.

Ændringsforslag 111
Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sandsynligheden for, at projektet vil 
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give de forventede resultater (vægtes med 
20 %)

Or. en

Begrundelse

Kompleksitet bør ikke fremmes for kompleksitetens skyld. Der er behov for at skabe balance 
mellem sandsynligheden for, at projektet vil give de forventede resultater, med de risici, der 
er forbundet med teknologien.

Ændringsforslag 112
Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) ekstrafordele af projektet, såsom dens 
bidrag til en kommende europæisk 
infrastruktur for kulstofopsamling og 
-lagring, som vil være til gavn for 
fremtidige kommercielle projekter (vægtes 
med 20 %)

Or. en

Begrundelse

Kompleksitet bør ikke fremmes for kompleksitetens skyld. Der er behov for at skabe balance 
mellem sandsynligheden for, at projektet vil give de forventede resultater, med de risici, der 
er forbundet med teknologien.

Ændringsforslag 113
Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretningsstøtte skal bidrage til Genopretningsstøtte skal bidrage til 
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udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 
80 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger.

udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 
80 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger. Modtagelse af 
genopretningsstøtte udelukker ikke andre 
finansieringskilder.

Or. en

Ændringsforslag 114
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 
80 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger.

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i planlægnings- og
investeringsfasen for de dele af projektet, 
som kun skyldes kulstofopsamling og 
-lagring. Genopretningsstøtte må ikke 
overstige 80 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt blandt de støtteberettigede investeringsomkostninger også at omfatte dem, 
der er knyttet til planlægningsfasen af fuldskalaprojektet. Den indledende fase af et projekt er 
jo en integreret del af storskalaprojektets gennemførelse.
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Ændringsforslag 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 
80 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger.

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i planlægnings- og
investeringsfasen for de dele af projektet, 
som kun skyldes kulstofopsamling og 
-lagring. Genopretningsstøtte må ikke 
overstige 80 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger.

Or. xm

Begrundelse

I overensstemmelse med ånden i dette forslag til forordning er det vigtigt blandt de 
omkostninger, der finansieres af genopretningsstøtteprogrammet, at medtage omkostninger i 
forbindelse med planlægningsfasen af fuldskalaprojektet på europæisk plan. Den foreløbige 
planlægningsfase udgør i virkeligheden en integrerende del af gennemførelsen af det 
storskalaprojekt, der skal samfinansieres.

Ændringsforslag 116
Philippe Busquin

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 
80 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger.

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 
50 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger.
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Or. en

Ændringsforslag 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 
80 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger.

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 
50 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger.

Or. en

Begrundelse

De tre forskellige projektområder i genopretningsplanen skal behandles lige. 
Genopretningsplanen har til formål at "maksimere fordelene og minimere omkostningerne". 
Der er for meget fokus på kulstofopsamling og -lagring. Skatteydernes penge skal bruges på 
en måde, så der hurtigt frigives midler. Ved at reducere omfanget af de samlede 
støtteberettigede investeringsomkostninger til niveauet for forbindelses- og offshore-projekter 
kunne ekstra penge frigives uden at øge den samlede finansiering af genopretningsplanen.

Ændringsforslag 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx og Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 
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80 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger.

50 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at bevare sammenhængen med de principper, der er fastsat i 
ETS-sagen (betragtning 20), som Parlamentet vedtog i december 2008. 

Ændringsforslag 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 
80 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger.

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 
50 % af de støtteberettigede 
investeringsomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 
80 % af de støtteberettigede 

Genopretningsstøtte skal bidrage til 
udgifterne i investeringsfasen for de dele af 
projektet, som kun skyldes 
kulstofopsamling og -lagring, med fradrag 
af potentielle driftsoverskud. 
Genopretningsstøtte må ikke overstige 
50 % af de støtteberettigede 
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investeringsomkostninger. investeringsomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 121
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretningsstøtte udelukker ikke 
yderligere medfinansiering fra 
medlemsstaterne og andre EF-
instrumenter, forudsat at det samlede 
beløb, der finansieres af 
fællesskabsinstrumenter og nationale 
instrumenter ikke overstiger 80 % af de 
samlede støtteberettigede 
investeringsomkostninger.

Or. en

Begrundelse

For at undgå eventuel tvivl om fortolkningen er det nødvendigt at præcisere – som i det 
reviderede ETS-direktiv – at demoprojekterne også kan finansieres af medlemsstaterne 
og/eller via andre EU-instrumenter. Dette vil fremme tilliden til investering i teknologi til 
kulstofopsamling og -lagring, eftersom gennemførelse heraf anses for at være af strategisk 
betydning for at nå de europæiske klimaændringsmål.

Ændringsforslag 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genopretningsstøtte udelukker ikke 
yderligere medfinansiering fra 
medlemsstaterne og andre EF-
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instrumenter.

Or. xm

Begrundelse

Som angivet i det ændrede ETS-direktiv, er det nødvendigt at præcisere, at sådanne projekter 
også kan finansieres af medlemsstaterne og/eller ved hjælp af andre EU-instrumenter og 
derved undgå enhver tvivl om fortolkningen af den pågældende tekst og bidrage til at skabe 
det nødvendige klima af investeringstillid til teknologi til kulstofopsamling og -lagring, hvis 
gennemførelse anses for at være af strategisk betydning for at nå de europæiske mål i kampen 
mod klimaændringer.

Ændringsforslag 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter den i artikel 18, stk. 2, omhandlede 
indkaldelse udvælger Kommissionen i 
overensstemmelse med den i artikel 28, 
stk. 2, omhandlede procedure de forslag, 
der gives genopretningsstøtte til, og 
fastsætter genopretningsstøttens størrelse. 
Kommissionen fastlægger de nærmere 
betingelser og metoder for gennemførelsen 
af forslagene.

1. Efter den i artikel 18, stk. 2, omhandlede 
indkaldelse udvælger Kommissionen i 
overensstemmelse med den i artikel 28, 
stk. 2, omhandlede procedure de forslag, 
der gives genopretningsstøtte til, og 
fastsætter genopretningsstøttens størrelse. 
Kommissionen fastlægger de nærmere 
betingelser og metoder for gennemførelsen 
af forslagene. Kommissionen skal 
udarbejde reservelister for forslagene.

Or. en

Begrundelse

  



PE421.268v01-00 70/97 AM\772702DA.doc

DA

Ændringsforslag 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen skal hver tredje måned 
offentliggøre en rapport med den 
opdaterede liste over forslag og deres 
forventede startdato for byggeriet.

Or. en

Begrundelse

De fleste af de projekter, der er opført i bilag A, B, C og D, vil ikke blive gennemført inden for 
den krævne tidsfrist og vil dermed ikke få umiddelbar positiv virkning med hensyn til økonomi 
og beskæftigelse. På den anden side kan branchen for vedvarende energi, og navnlig 
branchen for solvarmeelektricitet, sørge for demonstrationsprojekter, som kan påbegyndes 
straks og få en effekt på både energiområdet og det økonomiske område. Et nyt bilag E bør 
udarbejdes af Kommissionen med forslag på området for vedvarende energi og navnlig 
solvarmeelektricitet.

Ændringsforslag 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Skulle nogen af de forslag, der indgår 
i hovedlisten, blive udsat for forsinkelser, 
så den fysiske opførelse ikke kan 
påbegyndes senest den 30. juni 2010, skal 
de forslag på reservelisten, som kræver 
støttemidler på et tilsvarende beløb, indgå 
i hovedlisten til umiddelbar iværksættelse.

Or. en
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Begrundelse

De fleste af de projekter, der er opført i bilag A, B, C og D, vil ikke blive gennemført inden for 
den krævne tidsfrist og vil dermed ikke få umiddelbar positiv virkning med hensyn til økonomi 
og beskæftigelse. På den anden side kan branchen for vedvarende energi, og navnlig 
branchen for solvarmeelektricitet, sørge for demonstrationsprojekter, som kan påbegyndes 
straks og få en effekt på både energiområdet og det økonomiske område. Et nyt bilag E bør 
udarbejdes af Kommissionen med forslag på området for vedvarende energi og navnlig 
solvarmeelektricitet.

Ændringsforslag 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Forslag til forordning
Kapitel II - afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFSNIT 3a
BYER MED SMART ENERGI

Artikel 22a
Genopretningsstøtte til byer med smart 
energi tildeles efter en indkaldelse af 
forslag, som er begrænset til 
foranstaltninger, der gennemfører 
projekterne i bilagets del Ca (ny).

Or. en

Begrundelse

Byområderne, som er hjem for 80 % af EU-borgerne og står for 70 % af udledningen af 
drivhusgasser, spiller en central rolle i bekæmpelsen af klimaændringerne. Tildelingen af 500 
mio. EUR til byer under genopretningsplanen, som oprindeligt foreslået af Kommissionen, 
blev fjernet fra listen over foranstaltninger. Men der er et enormt potentiale for investeringer 
i bæredygtig energi på lokalt plan, som både skaber arbejdspladser og når klima- og 
energimålene hurtigere.
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Ændringsforslag 127
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Kapitel II - afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFSNIT 3a
Artikel 22a

1. I finansieringen af projekter 
vedrørende energibesparelser og 
energieffektivitet skal der være et tæt 
samarbejde mellem de forskellige 
finansielle institutioner, navnlig EIB og 
EIF.
2. Desuden skal der være et tæt 
samarbejde mellem de lokale 
myndigheder for at udnytte de relevante 
projekter og de forskellige programmer 
såsom smarte byer, som anses for at være 
projekter, der skal finansieres. 
Projekterne har bl.a. fokus på lokal 
bæredygtig energi og klimamidler, direkte 
lån til EU-byer og lokale banker til 
bæredygtige foranstaltninger, lokale 
energi- og klimapolitikagenturer og 
bevidstgørelseskampagner for markedet 
for bygninger med intelligent energi.

Or. en

Begrundelse

I samarbejde med de forskellige investeringsmuligheder kan projekterne i denne forordning 
blive styrket.
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Ændringsforslag 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Kapitel III – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL III KAPITEL III
FÆLLES BESTEMMELSER FÆLLES BESTEMMELSER

DIREKTE TILSKUD OG INNOVATIVE 
FINANSIERINGSINSTRUMENTER

Or. en

Begrundelse

I stedet for at have meget specifikke bestemmelser for hvert enkelt delprogram – som foreslået 
af Kommissionen – er et bedre og lettere forslag at have horisontale bestemmelser, der 
omfatter alle delprogrammer. Vi har derfor erstattet hele "Kapitel II" med et sæt fælles 
bestemmelser i kapitel III. Dette ændringsforslag indfører disse fælles bestemmelser.

Ændringsforslag 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny) – efter overskriften på kapitel III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Støtteberettigelse

1. Forslag er kun berettigede til 
genopretningsstøtte, hvis de gennemfører 
projekter inden for områderne i artikel 1.
2. Afhængigt af projektet kan forslag 
forelægges:
a) af en eller flere medlemsstater eller 
EU-byer i fællesskab
b) af en eller flere offentlige eller private 
virksomheder eller organer i fællesskab, 
med samtykke fra den eller de 
medlemsstater og/eller kompetente 
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myndigheder (byer, provinser eller 
regioner), som umiddelbart berøres af det 
pågældende projekt, eller
c) af en eller flere internationale 
organisationer i fællesskab, med samtykke 
fra den eller de medlemsstater og/eller 
kompetente myndigheder (byer, provinser 
eller regioner), som umiddelbart berøres 
af det pågældende projekt, eller
d) af et fællesforetagende, med samtykke 
fra den eller de medlemsstater og/eller 
kompetente myndigheder (byer, provinser 
eller regioner), som umiddelbart berøres 
af det pågældende projekt, eller
e) af en eller flere medlemsstater i 
fællesskab.
2. Projektforslag, som indgives af fysiske 
personer, er ikke støtteberettigede.

Or. en

Ændringsforslag 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 22 b (ny) – efter overskriften på kapitel III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 b
Udvælgelses- og tildelingskriterier

1. Ved vurderingen af de forslag, der 
modtages efter indkaldelsen af forslag, 
anvender Kommissionen egen fortjeneste-
princippet på grundlag af følgende 
udvælgelseskriterier:
- modenhed, navnlig i forhold til, om 
arbejdet kan påbegyndes tidligt, og om en 
betydelig del af de dermed forbundne 
midler kan bindes inden udgangen af 
2010, såvel som en påviselig evne til at 
gennemføre gennemførlighedsvurdering 
samt forberedende og tekniske 
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undersøgelser og til at indhente tilladelser 
og godkendelser inden juni 2010
- muligheden for socialt udbytte på lang 
sigt med hensyn til målene for 
energisikkerhed og klimaændringer, 
navnlig gennem fremme af vedvarende 
energi og energieffektivitet
- hvorvidt den valgte strategi er fornuftig 
og den tekniske kvalitet tilstrækkelig, og 
hvorvidt den finansielle pakke er holdbar 
i hele projektets investeringsfase, navnlig 
i forhold til det sandsynlige omfang af 
jobskabelse og størrelsen af den nationale 
skattemultiplikator og anvendelsen af 
underudnyttede menneskelige og 
naturlige ressourcer. 

Or. en

Ændringsforslag 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 22 c (ny) – efter overskriften på kapitel III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22c
Finansieringsvilkår

1. Genopretningsstøtte skal bidrage til at 
dække omkostningerne forbundet med 
teknisk bistand og konstruktion af 
projekter med fradrag af potentielle 
driftsoverskud, når dette er 
hensigtsmæssigt.
Hvad angår projekterne på den vejledende 
liste over projekter i bilaget, må 
genopretningsstøtte – beregnet som 
summen af direkte tilskud og innovative 
finansieringsinstrumenter tildelt hvert 
projekt – ikke overstige de maksimale 
beløb for genopretningsstøtte, der er 
fastsat der.
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3. Genopretningsstøtte i form af direkte 
tilskud må ikke overstige 50 % af de 
støtteberettigede 
investeringsomkostninger pr. projekt.

Or. en

Ændringsforslag 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 22 d (ny) – efter overskriften på kapitel III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22d
Finansielle instrumenter

1. Efter indkaldelsen udvælger 
Kommissionen, hvor det er relevant, på 
grundlag af den vejledende liste i bilaget, 
de forslag, som skal modtage 
genopretningsstøtte, efter en vurdering af, 
hvorvidt forslagene opfylder de i artikel 
22a fastsatte støtteberettigelseskriterier og 
de i artikel 22b fastsatte udvælgelses- og 
tildelingskriterier, samt fastsætter 
genopretningsstøttens størrelse. De 
nærmere betingelser og metoder for deres 
gennemførelse fastlægges i en 
samarbejdsaftale mellem Kommissionen 
og støttemodtagerne. Kommissionen 
underretter støttemodtagerne om eventuel 
genopretningsstøtte, som de får tildelt.
2. Genopretningsstøtte tildeles på 
grundlag af aftaler om direkte tilskud 
eller af innovative 
finansieringsinstrumenter, som fastsat i 
artikel 23.

Or. en
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Ændringsforslag 133
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En del af Fællesskabets støtte til 
projekter opført i bilaget kan gennemføres 
som et bidrag til et hensigtsmæssigt 
instrument i Den Europæiske 
Investeringsbanks regi. Dette bidrag 
fastsættes til højst 500 mio. EUR.

1. En del af Fællesskabets støtte til 
projekter, f.eks. dem der er opført i bilaget,
kan gennemføres som et bidrag til et 
hensigtsmæssigt instrument i Den 
Europæiske Investeringsbanks regi. Dette 
bidrag fastsættes til højst 500 mio. EUR.

Or. en

Begrundelse

Bilaget skal tilpasses i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anden genopretningsstøtte og andre
finansielle instrumenter

Genopretningsstøtte gennem innovative
finansielle instrumenter

1. En del af Fællesskabets støtte til 
projekter opført i bilaget kan gennemføres 
som et bidrag til et hensigtsmæssigt 
instrument i Den Europæiske 
Investeringsbanks regi. Dette bidrag 
fastsættes til højst 500 mio. EUR.

1. Fællesskabet yder et finansielt bidrag 
til den midlertidige kapitalfordeling for 
lån eller garantier eller egenkapital og 
andre finansielle produkter, der skal 
udstedes af EIB, EIF eller andre 
offentlige banker på deres egne indtægter 
under passende finansielle instrumenter 
til at støtte projekter inden for gas- og 
elforbindelser, energieffektivitet, 
vedvarende energi og smarte byer samt 
økoindustrier.
Disse instrumenter skal udvikles af 
Kommissionen sammen med EIB, EIF og 
offentlige banker, der har erfaring på 
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området.
1a. Bidraget fra budgettet for Den
Europæiske Union til EIB og andre 
offentlige finansielle institutioner skal 
være lig med 50 % af den samlede 
finansieringsramme omhandlet i artikel 3, 
stk. 1, dvs. 1,875 mia. EUR De relevante 
finansielle institutioner bidrager med et 
tilsvarende beløb.
De væsentligste bestemmelser, vilkår og 
procedurer for instrumentet, herunder 
overvågning og kontrol, fastsættes i en 
samarbejdsaftale mellem Kommissionen, 
EIB, EIF eller de kompetente offentlige 
banker.

Fællesskabets risici i forbindelse med 
lånegarantiinstrumentet eller et andet 
finansieringsinstrument, herunder 
administrationsudgifter og andre 
støtteberettigede omkostninger, begrænses 
til det beløb, der udgøres af Fællesskabets 
bidrag til instrumentet, og der er ingen 
yderligere forpligtelser for Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

2. Fællesskabets risici i forbindelse med 
instrumentet, herunder 
administrationsudgifter og andre 
støtteberettigede omkostninger, begrænses 
til det beløb, der udgøres af Fællesskabets 
bidrag til instrumentet, og der er ingen 
yderligere forpligtelser for Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

3. Kommissionen beslutter i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 28, stk. 2, størrelsen på den 
genopretningsstøtte, som tildeles dette 
instrument. Kommissionen og Den 
Europæiske Investeringsbank opstiller et 
aftalememorandum, som fastlægger de 
nærmere betingelser og metoder for 
gennemførelsen af denne beslutning.

Or. en
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Ændringsforslag 135
Lena Ek, Fiona Hall og Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Støtteberettigelses- og 

udvælgelseskriterier for andre projekter 
vedrørende vedvarende energi og smarte 

byer
Forslag, der finansieres i henhold til 
betingelserne i artikel 3, stk. 2, skal være 
berettiget til genopretningsstøtte, hvis de 
opfylder følgende betingelser:
- de er indgivet af en eller flere EU-by (er)
- de er planlagt til at starte inden 
udgangen af 2011
- de har til formål at forbedre 
energieffektiviteten og fremme andre 
former for vedvarende energi, især i 
bygninger og transportsektoren, hvilket 
fører til både stimulering på kort sigt og 
omstrukturering af EU's økonomi på 
længere sigt.

Or. en

Ændringsforslag 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Medlemsstaternes finansielle forpligtelser
1. Medlemsstaterne forestår i nært 
samarbejde med Kommissionen den 
tekniske overvågning og den finansielle 
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kontrol af projekterne og attesterer 
rigtigheden og overensstemmelsen med 
nærværende forordning af de udgifter, 
der er afholdt i forbindelse med projekter 
eller delprojekter. Medlemsstaterne kan 
anmode Kommissionen om at deltage ved 
kontrol på stedet.
2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om de foranstaltninger, 
der træffes i henhold til stk. 1, og 
meddeler den bl.a. en beskrivelse af de 
etablerede kontrol-, forvaltnings- og 
overvågningsordninger, der skal sikre 
projekternes vellykkede gennemførelse, og 
at de dertil hørende udgifter er lovlige og 
formelt rigtige.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes finansielle forpligtelser bør gælde for alle projekter og ikke kun for 
projekter vedrørende gas- og elforbindelser. Derfor bør artikel 12 erstattes (kapitel III).

Ændringsforslag 137
Lena Ek, Dirk Sterckx og Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen skal foretage en 
midtvejsevaluering af 
genopretningsstøtten senest den 30. 
september 2010 med henblik på at vurdere 
den faktiske anvendelse af bevillingerne. 
Disse midler, som der endnu ikke er givet 
tilsagn om eller forbeholdt løbende 
udbud, skal omdirigeres til andre 
projekter for vedvarende energi og 
energieffektivitet, herunder smarte byer.

Or. en
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Ændringsforslag 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) i forbindelse med projekter vedrørende 
energieffektivitetsprojekter udvalget 
nedsat ved artikel 16 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/32/EF og ved artikel 14 i Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 
2002/91/EF.

Or. en

Ændringsforslag 139
Fiona Hall, Lena Ek og Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) i forbindelse med projekter vedrørende 
smarte byer af borgmesteraftalen.

Or. en

Ændringsforslag 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) i forbindelse med projekter vedrørende 
byer med smart energi af 
borgmesteraftalen.
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Or. en

Ændringsforslag 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til denne artikel, 
anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2. Når der henvises til denne artikel, 
anvendes artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 
1999/468/EF fastsættes til en måned.

Or. en

Ændringsforslag 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Kommissionen udarbejder en 
økonomisk vurdering af konsekvenserne 
af de seneste gaskriser for 
medlemsstaterne og tager resultaterne i 
betragtning i sit fremtidige arbejde 
vedrørende Fællesskabets energipolitik.

Or. en
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Ændringsforslag 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen skal foretage en 
midtvejsevaluering af 
genopretningsstøtten senest den 30. 
september 2010 med henblik på at vurdere 
den faktiske anvendelse af bevillingerne. 
Disse midler, som der endnu ikke er givet 
tilsagn om eller forbeholdt løbende 
udbud, skal omdirigeres til projekter for 
vedvarende energi, der kan bruges til at 
støtte offshore-vindkraftanlæg.

Or. en

Begrundelse

De midler, som der endnu ikke er givet tilsagn om, kan benyttes til yderligere at stimulere 
vedvarende teknologi.

Ændringsforslag 144
Philippe Busquin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen skal foretage en 
midtvejsevaluering af 
genopretningsstøtten senest den 30. 
september 2010 med henblik på at vurdere 
den faktiske anvendelse af bevillingerne. 
Disse midler, som endnu ikke er 
forbeholdt løbende udbud, bør 
omdirigeres til projekter for vedvarende 
energi, der kan bruges til at støtte 
offshore-vindkraftanlæg.
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Or. en

Begrundelse

De midler, som der endnu ikke er givet tilsagn om, kan benyttes til yderligere at stimulere 
vedvarende teknologi. 

Ændringsforslag 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen overvåger forordningens 
gennemførelse. Hvert år i forbindelse med 
fremlæggelsen af det foreløbige 
budgetforslag forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om gennemførelsen af 
genopretningsprogrammet.

Kommissionen overvåger forordningens 
gennemførelse. Hvert halve år, herunder i 
forbindelse med fremlæggelsen af det 
foreløbige budgetforslag, forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om gennemførelsen af 
genopretningsprogrammet.

Ud over rapporteringsforpligtelserne 
omhandlet i stk. 1 skal Kommissionen 
efter anmodning fra Parlamentet eller 
Rådet give detaljerede oplysninger om 
brugen af genopretningsstøtte, herunder 
innovative finansielle instrumenter, samt 
om gennemførelsen af de enkelte 
projekter, herunder deres udviklingstrin 
og konkrete tal, især i forbindelse med 
den finansielle planlægning.

Or. en

Ændringsforslag 146
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30a
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Fremtidsudsigter
1. Kommissionen skal udarbejde et nyt 
program til støtte for den økonomiske 
genopretning i form af fællesskabsstøtte 
til projekter på energiområdet for 
perioden efter 2010.
2. Kommissionen skal ved forberedelsen 
af et nyt program tage hensyn til de 
aktuelle økonomiske og politiske 
betingelser og afholde høringer med alle 
interesserede parter og eksperter, men 
skal forinden udføre en 
konsekvensanalyse for at fastsætte de 
mest presserende områder for 
investeringer.
3. Parallelt hermed skal Kommissionen 
udvikle en stærk og markant 
finansieringsmekanisme for det nye 
program.

Or. en

Ændringsforslag 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Bilag - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigede projekter Åben liste over støtteberettigede projekter

Or. en



PE421.268v01-00 86/97 AM\772702DA.doc

DA

Ændringsforslag 148
András Gyürk

Forslag til forordning
Bilag
Kommissionens forslag

A. GAS- OG ELFORBINDELSER

1. Gasforbindelser

Projekt Støttede projekters 
geografiske placering

Påtænkt 
fællesskabs-
støtte
(mio. EUR)

Den sydlige gaskorridor

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Østrig, Ungarn, Bulgarien, 
Tyskland, Rumænien
Italien, Grækenland 

250

100
Forbindelse mellem Østersølandene

Skanled Polen, Danmark, Sverige 150
LNG-net

LNG-terminal i den polske havneby Świnoujście Polen 80
Central- og Sydøsteuropa

Forbindelse mellem Slovakiet og Ungarn
(Vel’ký Krtíš – Balassagyarmat)
Gastransmissionssystem i Slovenien fra den 
østrigske grænse til Ljubljana (ikke afsnittet 
Rogatec-Kidričevo) 
Forbindelse mellem Bulgarien og Grækenland
(Haskovo-Komotini)
Forbindelse mellem Rumænien og Ungarn
Udvidelse af gaslagringskapaciteten i det tjekkiske 
knudepunkt
Infrastruktur og udstyr, der muliggør gaslevering 
fra vest mod øst i tilfælde af manglende leverancer i 
en kort periode

Slovakiet-Ungarn

Slovenien

Bulgarien, Grækenland

Rumænien, Ungarn

Den Tjekkiske Republik

Alle medlemsstater

25

40

20

30
25

20

Middelhavsområdet
Udbygning af det franske gasnet, der er del af 
Afrika-Spanien-Frankrig-aksen

Frankrig 150

Nordsøområdet
Rørledning Tyskland-Belgien-Det Forenede Belgien 35

                                               
1 Denne støtte gives eventuelt sammen med støtte fra Den Europæiske Investeringsbank.
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Kongerige
Forbindelse Frankrig-Belgien

Frankrig, Belgien 100

I ALT 1025

2. Elforbindelser

Projekt Støttede projekters 
geografiske placering

Påtænkt 
fællesskabs-
støtte
(mio. EUR)

Forbindelse mellem Østersølandene

Estlink-2
Forbindelse mellem Sverige og De Baltiske lande 
og udbygning af nettet i De Baltiske Lande

Estland, Finland
Sverige, Letland, Litauen

100
175

Central- og Sydøsteuropa

Halle/Saale-Schweinfurt Tyskland 50
Middelhavsområdet

Udbygning af forbindelsen Portugal-Spanien
Forbindelse Frankrig-Spanien (Baixas - Sta Llogaia)
Nyt 380 kV (vekselstrøm) undersøisk kabel mellem 
Sicilien og det italienske fastland (Sorgente -
Rizziconi)

Portugal
Frankrig, Spanien
Italien

30
150
100

Nordsøområdet

Forbindelse Republikken Irland - Wales Irland, Det Forenede 
Kongerige

100

I ALT 705

3. Projekter på små øer
Projekter på små isolerede øer Cypern, Malta 20

B. OFFSHORE-VINDKRAFTANLÆG

Projekt Kapacite
t

Støttede projekters 
geografiske 
placering

Påtænkt 
fællesskabs-
støtte
(mio. EUR)

1) Elnetintegration af energi fra offshore-anlæg
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, 
III
Bygger på projekter under udvikling. 
Finansiering beregnet på at dække ekstra 
omkostninger ved at sikre en løsning, der 
inkluderer en sammenkobling.

1,5 GW Danmark, Sverige, 
Tyskland, Polen

150
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1.2. Nordsønettet
Modulær videreudvikling af offshore-
nettet, demonstration af virtuelt offshore-
vindkraftanlæg

1 GW Det Forenede 
Kongerige, 
Nederlandene, 
Tyskland, Irland, 
Danmark

150

2) Nye turbiner, konstruktioner og konstruktionsdele, optimering af produktionskapacitet 
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Bygger på projekter under udvikling. Ny 
generation af 6-7 MW-turbiner og 
innovative konstruktioner placeret op til 
100 km fra kysten på dybt vand (op til 40 
m). 

0,5 GW Tyskland, Polen 150

2.2 Aberdeen offshore wind farm 
(Europæisk afprøvningscenter)
Bygger på et projekt på udviklingsstadet 
– afprøvning af multi-MW-turbiner. 
Udvikling af innovative konstruktioner 
og bærende underkonstruktioner, 
herunder optimering af 
produktionskapaciteten af udstyr til 
offshore-vindkraftanlæg. En størrelse på 
op til 100 MW kan tænkes.

0,25 GW UK 40

2.3 Thornton Bank
Bygger på et projekt under udvikling. 
Uddrage lærer fra Downvind-projektet 
(samfinansieret via FP6); Større udgaver 
af Downvind-anlæggenes turbiner (5 
MW) på dybt vand (op til 30 m) med 
ringe synlighed (på op til 30 km afstand).

90MW Belgien 10

I ALT 500

C. KULSTOFOPSAMLING OG -LAGRING
Projektnavn/

Geografisk placering
Påtænkt 
fællesskabs-
støtte
(mio. EUR)

Brænd-
stof

Kapacitet Opsam-
lings-
metode 

Lagrings-
koncept

Huerth Kul 450 MW IGCC Saltvandsakvifer
Jaenschwalde

Tyskland 250
Kul 500 MW Oxyfuel Olie/gasfelter

Eemshaven Kul 1200 MW IGCC Olie/gasfelter
Rotterdam Kul 1080 MW PC Olie/gasfelter
Rotterdam

Nederlanden
e

250

Kul 800 MW PC Olie/gasfelter
Belchatow Polen 250 Kul 858 MW PC Saltvandsakvifer
Compostella Spanien 

(med 
250 Kul 500 MW Oxyfuel Saltvandsakvifer
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Portugal)
Kingsnorth Kul 800 MW PC Olie/gasfelter
Longannet Kul 3390 MW PC Saltvandsakvifer
Tilbury Kul 1600 MW PC Olie/gasfelter
Hatfield 
((Yorkshire)

UK 250

Kul 900 MW IGCC Olie/gasfelter

I ALT 1 250

Ændringsforslag

A. GAS- OG ELFORBINDELSER

1. Gasforbindelser

Projekt Støttede projekters 
geografiske placering

Påtænkt 
fællesskabs-
støtte
(mio. EUR)

Den sydlige gaskorridor

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Østrig, Ungarn, Bulgarien, 
Tyskland, Rumænien
Italien, Grækenland 

250

115
Forbindelse mellem Østersølandene

Skanled Polen, Danmark, Sverige 165
LNG-net

LNG-terminal i den polske havneby Świnoujście Polen 100
Central- og Sydøsteuropa

Forbindelse mellem Slovakiet og Ungarn
(Vel’ký Krtíš – Balassagyarmat)
Gastransmissionssystem i Slovenien fra den 
østrigske grænse til Ljubljana (ikke afsnittet 
Rogatec-Kidričevo) 
Forbindelse mellem Bulgarien og Grækenland
(Haskovo-Komotini)
Forbindelse mellem Rumænien og Ungarn
Udvidelse af gaslagringskapaciteten i det tjekkiske 
knudepunkt
Infrastruktur og udstyr, der muliggør gaslevering 
den anden vej i tilfælde af manglende leverancer i 
en kort periode

Slovakiet-Ungarn

Slovenien

Bulgarien, Grækenland

Rumænien, Ungarn
Den Tjekkiske Republik

Østrig, Bulgarien, Den 
Tjekkiske Republik, Estland, 
Finland, Grækenland, Ungarn, 
Letland, Litauen, Luxembourg, 

40

50

50

40
40

100

30

                                               
1 Denne støtte gives eventuelt sammen med støtte fra Den Europæiske Investeringsbank.
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Forbindelsen Slovakiet-Polen

Forbindelsen Ungarn-Kroatien

Forbindelsen Bulgarien-Rumænien

Polen, Rumænien, Slovakiet

Slovakiet, Polen

Ungarn

Bulgarien, Rumænien

30

20

Middelhavsområdet
Udbygning af det franske gasnet, der er del af 
Afrika-Spanien-Frankrig-aksen

Frankrig 200

Galsi (gasledning Algeriet-Italien) Italien 100

Nordsøområdet
Rørledning Tyskland-Belgien-Det Forenede 
Kongerige
Forbindelse Frankrig-Belgien

Belgien
Frankrig, Belgien

35
200

I ALT 1565

2. Elforbindelser

Projekt Støttede projekters 
geografiske placering

Påtænkt 
fællesskabs-
støtte
(mio. EUR)

Forbindelse mellem Østersølandene

Estlink-2
Forbindelse mellem Sverige og De Baltiske lande 
og udbygning af nettet i De Baltiske Lande

Estland, Finland
Sverige, Letland, Litauen

100
175

Central- og Sydøsteuropa

Halle/Saale-Schweinfurt Tyskland 50
Middelhavsområdet

Udbygning af forbindelsen Portugal-Spanien
Forbindelse Frankrig-Spanien (Baixas - Sta Llogaia)
Nyt 380 kV (vekselstrøm) undersøisk kabel mellem 
Sicilien og det italienske fastland (Sorgente -
Rizziconi)

Portugal
Frankrig, Spanien
Italien

30
150
100

Nordsøområdet

Forbindelse Republikken Irland - Wales Irland, Det Forenede 
Kongerige

100

Elforbindelse Malta-Italien Malta, Italien 20
I ALT 725
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3. Projekter på små øer
Projekter på små isolerede øer Cypern, Malta 10

B. OFFSHORE-VINDKRAFTANLÆG

Projekt Kapacite
t

Støttede projekters 
geografiske 
placering

Påtænkt 
fællesskabs-
støtte
(mio. EUR)

1) Elnetintegration af energi fra offshore-anlæg
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, 
III
Bygger på projekter under udvikling. 
Finansiering beregnet på at dække ekstra 
omkostninger ved at sikre en løsning, der 
inkluderer en sammenkobling.

1,5 GW Danmark, Sverige, 
Tyskland, Polen

150

1.2. Nordsønettet
Modulær videreudvikling af offshore-
nettet, demonstration af virtuelt offshore-
vindkraftanlæg

1 GW Det Forenede 
Kongerige, 
Nederlandene, 
Tyskland, Irland, 
Danmark, Belgien, 
Frankrig

150

2) Nye turbiner, konstruktioner og konstruktionsdele, optimering af produktionskapacitet 
2.1 Alpha Ventus/Borkumområdet –
Bard 1
Bygger på projekter under udvikling. Ny 
generation af 6-7 MW-turbiner og 
innovative konstruktioner placeret op til 
100 km fra kysten på dybt vand (op til 40 
m). 

0,5 GW Tyskland, Danmark 150

2.2 Aberdeen offshore wind farm 
(Europæisk afprøvningscenter)
Bygger på et projekt på udviklingsstadet 
– afprøvning af multi-MW-turbiner. 
Udvikling af innovative konstruktioner 
og bærende underkonstruktioner, 
herunder optimering af 
produktionskapaciteten af udstyr til 
offshore-vindkraftanlæg. En størrelse på 
op til 100 MW kan tænkes.

0,25 GW Det Forenede 
Kongerige

40

2.3 Thornton Bank
Bygger på et projekt under udvikling. 
Uddrage lærer fra Downvind-projektet 
(samfinansieret via FP6); Større udgaver 
af Downvind-anlæggenes turbiner (5 
MW) på dybt vand (op til 30 m) med 

90MW Belgien 10
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ringe synlighed (på op til 30 km afstand).
I ALT 500

C. KULSTOFOPSAMLING OG -LAGRING
Projektnavn/

Geografisk placering
Påtænkt 
fællesskabs-
støtte
(mio. EUR)

Brænd-
stof

Kapacitet Opsam-
lings-
metode 

Lagrings-
koncept

Huerth Kul 450 MW IGCC Saltvandsakvifer
Jaenschwalde

Tyskland 150
Kul 500 MW Oxyfuel Olie/gasfelter

Eemshaven Kul 1200 MW IGCC Olie/gasfelter
Rotterdam Kul 1080 MW PC Olie/gasfelter
Rotterdam

Nederlan-
dene

150

Kul 800 MW PC Olie/gasfelter
Belchatow Polen 150 Kul 858 MW PC Saltvandsakvifer
Compostella Spanien 

(med 
Portugal)

150 Kul 500 MW Oxyfuel Saltvandsakvifer

Kingsnorth Kul 800 MW PC Olie/gasfelter
Longannet Kul 3390 MW PC Saltvandsakvifer
Tilbury Kul 1600 MW PC Olie/gasfelter
Hatfield 
((Yorkshire)

Det 
Forenede 
Kongerige

150

Kul 900 MW IGCC Olie/gasfelter

Torrevaldaglia Italien 100 Kul 660 MW PC
Industrielt CO2-opsamlingsprojekt
Florange Frankrig 50 Transport af CO2 fra industrianlæg (stålværk) til 

underjordisk lager (saltvandsakvifer)
I ALT 900

C a (nyt) GEOTERMISKE PROJEKTER

Projekt Støttede projekters geografiske 
placering

Påtænkt 
fællesskabs-
støtte
(mio. EUR)

Lav- og højtemperaturskraftværker i Central- og 
Østeuropa

Slovakiet, Ungarn, Rumænien, 
Slovenien

50

I ALT 50

Or. en
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Begrundelse

Det originale bilag, som Kommissionen foreslog, udgjorde ikke en afbalanceret regional 
fordeling af økonomisk støtte til energiinvesteringer. Desuden blev der lagt mere vægt på 
investeringer til kulstofopsamling og -lagring end til styrkning af gasforbindelser. Det 
ændrede bilag giver en mere afbalanceret regional tilgang samt flere kilder til geotermisk 
energi og gasforbindelser, som kan blive vigtige midler til at tackle eventuelle fremtidige 
gaskriser.

Ændringsforslag 149
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag – litra A – punkt 1 – række 6

Kommissionens forslag

Middelhavsområdet
Udbygning af det franske gasnet, der er del af
Afrika-Spanien-Frankrig-aksen

Frankrig 150

Ændringsforslag

Middelhavsområdet
Udbygning af Afrika-
Spanien-Frankrig-aksen

Frankrig, Spanien 200

Or. en

Ændringsforslag 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Forslag til forordning
Bilag – litra C

Kommissionens forslag

Projektnavn/
Geografisk placering

Påtænkt 
fællesskabs-
støtte
(mio. EUR)

Brænd-
stof

Kapacitet Opsam-
lings-
metode 

Lagrings-
koncept

Huerth Kul 450 MW IGCC Saltvandsakvifer
Jaenschwalde

Tyskland 250
Kul 500 MW Oxyfuel Olie/gasfelter
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Eemshaven Kul 1200 MW IGCC Olie/gasfelter
Rotterdam Kul 1080 MW PC Olie/gasfelter
Rotterdam

Nederlan-
dene

250

Kul 800 MW PC Olie/gasfelter
Belchatow Polen 250 Kul 858 MW PC Saltvandsakvifer
Compostella Spanien 

(med 
Portugal)

250 Kul 500 MW Oxyfuel Saltvandsakvifer

Kingsnorth Kul 800 MW PC Olie/gasfelter
Longannet Kul 3390 MW PC Saltvandsakvifer
Tilbury Kul 1600 MW PC Olie/gasfelter
Hatfield 
((Yorkshire)

Det 
Forenede 
Kongerige

250

Kul 900 MW IGCC Olie/gasfelter

I ALT 1 250

Ændringsforslag

Projektnavn/
Geografisk placering

Påtænkt 
fællesskabs-
støtte
(mio. EUR)

Brænd-
stof

Kapacitet Opsam-
lings-
metode 

Lagrings-
koncept

Huerth Kul 450 MW IGCC Saltvandsakvifer
Jaenschwalde

Tyskland 150
Kul 500 MW Oxyfuel Olie/gasfelter

Eemshaven Kul 1200 MW IGCC Olie/gasfelter
Rotterdam Kul 1080 MW PC Olie/gasfelter
Rotterdam

Nederlan-
dene

150

Kul 800 MW PC Olie/gasfelter
Belchatow Polen 150 Kul 858 MW PC Saltvandsakvifer
Compostella Spanien 

(med 
Portugal)

150 Kul 500 MW Oxyfuel Saltvandsakvifer

Kingsnorth Kul 800 MW PC Olie/gasfelter
Longannet Kul 3390 MW PC Saltvandsakvifer
Tilbury Kul 1600 MW PC Olie/gasfelter
Hatfield 
((Yorkshire)

Det 
Forenede 
Kongerige

150

Kul 900 MW IGCC Olie/gasfelter

I ALT 1 250

Or. en
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Ændringsforslag 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Forslag til forordning
Bilag – litra C a (nyt)

Ændringsforslag

C a. Byer med smart energi

Projekt Mål Påtænkt fællesskabs-
støtte
(mio. EUR)

Lokal bæredygtig 
energi og 
klimamidler

At skabe eller håndhæve 
lokal vedvarende energi og 
klimamidler for at fremme 
lokale foranstaltninger for 
at forbedre 
energieffektiviteten i lokale 
tjenester og maksimere 
løftestangseffekten for det 
offentliges penge og således 
tiltrække private 
investeringer og fremme 
offentlig-private 
partnerskaber 

200

Direkte lån til EU-
byer og lokale banker 
til bæredygtige 
foranstaltninger

At yde lån direkte til 
europæiske byer eller til 
lokale banker for kommunalt 
forbundne foranstaltninger 
vedrørende energieffektivitet 
og vedvarende energi, dvs. 
offentlige bygninger, 
gadebelysning, transport 
eller uddannelse

supplerende 
foranstaltning, der bør 
gennemføres ved hjælp 
af allerede 
eksisterende 
procedurer og en 
aftale mellem EIB og 
lokale banker

Lokale energi- og 
klimapolitikagenturer 
og/eller 
energitjenesteselskab
er

At samfinansiere skabelse 
eller styrkelse af lokale 
ekspert organer, som kan 
yde teknisk og finansiel 
støtte til lokale projekter 
vedrørende energieffektivitet 
og vedvarende energi

150

Bevidstgørelseskamp
agne for markedet for 
bygninger med 
intelligent energi

At fremme en hurtig 
udbredelse af 
energieffektivitet og 
vedvarende energi i 
byggesektoren med henblik 

150
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på at overholde standarder 
for høj energimæssig 
ydeevne

I ALT 500

Or. en

Begrundelse

Byområderne, som er hjem for 80 % af EU-borgerne og står for 70 % af udledningen af 
drivhusgasser, spiller en central rolle i bekæmpelsen af klimaændringerne. Tildelingen af 500 
mio. EUR til byer under genopretningsplanen, som oprindeligt foreslået af Kommissionen, 
blev fjernet fra listen over foranstaltninger. Men der er et enormt potentiale for investeringer 
i vedvarende energi på lokalt niveau, som kan bidrage til både stimulering på kort sigt og 
omstrukturering af EU's økonomi på længere sigt.

Ændringsforslag 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Forslag til forordning
Bilag – litra C a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ca
Solvarmeelektricitetsprojekter eller 
solenergiprojekter
Kommissionen indfører et nyt bilag E med 
projekter inden for solenergi.
Kommissionen iværksætter en indkaldelse 
af forslag inden for solenergi og mere 
specifikt solvarmeelektricitet.

Or. en

Begrundelse

Et af Kommissionens argumenter for ikke at inkludere solenergiprojekter var, at ingen 
projekter forelå eller var blevet foreslået af branchen. Parlamentet har beviser for, at 
sådanne projekter eksisterer og kan indgå i et nyt bilag E for solenergiprojekter.
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