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Ändringsförslag 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den bristande tryggheten i 
energisektorn, särskilt när det gäller gas, 
inverkar alltmer negativt på den 
finansiella och ekonomiska utvecklingen i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Den nuvarande utvecklingen av 
unionens gasledningsnät tillåter inte 
ordentliga och tillräckliga leveranser till 
alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 3
Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) En fungerande och ordentligt 
sammanlänkad inre energimarknad 
tillsammans med en stabil och transparent 
reglerings- och lagstiftningsram, är en 
förutsättning för effektiv 
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energiförsörjning och effektivt 
energiutnyttjande.

Or. en

Ändringsförslag 4
Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1d) Investeringar i energiinfrastruktur 
drivs i princip av marknadskrafterna, och 
företagen är generellt och i första hand 
ansvariga för infrastrukturens utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 5
Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Skäl 1e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1e) Det finns ett enastående, 
exceptionellt och tillfälligt behov att 
stabilisera ekonomin.

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

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att den europeiska ekonomin ska 
kunna vara stark och livskraftig på lång 
sikt står det samtidigt klart att den måste 
omstruktureras så att kraven på tryggad 
energiförsörjning och minskade utsläpp av 
växthusgaser kan mötas. Man är allt mer 
angelägen om att trygga gasförsörjningen, 
vilket stärker denna slutsats.

(2) För att den europeiska ekonomin ska 
kunna vara stark och livskraftig på lång 
sikt står det samtidigt klart att den måste 
omstruktureras så att kraven på tryggad 
energiförsörjning, förbättrad 
energieffektivitet och minskade utsläpp av 
växthusgaser kan mötas. Man är allt mer 
angelägen om att trygga gasförsörjningen, 
vilket stärker denna slutsats.

Or. en

Motivering

Det är avgörande att främja energieffektiviteten om EU ska kunna nå 20–20-målet och stå 
fast vid sina internationella åtaganden inom detta område.  Därför är det absolut nödvändigt 
att betona hur viktigt det är genom att tydligt nämna det i detta betänkande.

Ändringsförslag 7
Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Parlamentet betonar att investeringar 
i energiinfrastruktur i princip drivs av 
marknadskrafterna, och att det primära 
ansvaret för infrastrukturprojekt därför 
ligger hos företagen. Medlemsstaterna 
och Europeiska unionen bör därför vidta 
åtgärder för att få fram bättre ramar för 
företagens investeringar i 
energiinfrastruktur.  Detta bör inbegripa 
stabila och transparenta lagstiftnings- och 
regleringsramar, som en förutsättning för 
effektiv energiförsörjning och effektivt 
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energiutnyttjande.

Or. en

Ändringsförslag 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En viktig del av återhämtningsplanen 
var förslaget att öka gemenskapens utgifter 
på definierade strategiska områden. På så 
sätt skulle det bristande förtroendet hos 
investerare kunna bemötas och en väg mot 
en starkare framtida ekonomi kunna 
skapas. Europeiska rådet uppmanade 
kommissionen att lägga fram en 
förteckning med konkreta projekt, med 
hänsyn till lämplig geografisk balans, i 
syfte att öka investeringarna för 
utvecklingen av i synnerhet 
infrastrukturprojekt.

(4) En viktig del av återhämtningsplanen 
var förslaget att öka gemenskapens utgifter 
på definierade strategiska områden. På så 
sätt skulle det bristande förtroendet hos 
investerare kunna bemötas och en väg mot 
en starkare framtida ekonomi kunna 
skapas. Europeiska rådet uppmanade 
kommissionen att lägga fram en 
förteckning med konkreta projekt, med 
hänsyn till lämplig geografisk balans, i 
syfte att öka investeringarna för 
utvecklingen av i synnerhet 
infrastrukturprojekt, inklusive förnybar 
energi och investeringar i 
energieffektivitet, särskilt i städer och 
byggnader.

Or. en

Ändringsförslag 9
Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) En viktig del av återhämtningsplanen 
var förslaget att öka gemenskapens utgifter 
på definierade strategiska områden. På så 
sätt skulle det bristande förtroendet hos 
investerare kunna bemötas och en väg mot 

(4) En viktig del av återhämtningsplanen 
var förslaget att öka gemenskapens utgifter 
på definierade strategiska områden. På så 
sätt skulle det bristande förtroendet hos 
investerare kunna bemötas och en väg mot 
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en starkare framtida ekonomi kunna 
skapas. Europeiska rådet uppmanade 
kommissionen att lägga fram en 
förteckning med konkreta projekt, med 
hänsyn till lämplig geografisk balans, i 
syfte att öka investeringarna för 
utvecklingen av i synnerhet 
infrastrukturprojekt.

en starkare framtida ekonomi kunna 
skapas, med tanke på det enastående, 
exceptionella och tillfälliga behovet att 
stabilisera ekonomin. Europeiska rådet 
uppmanade kommissionen att lägga fram 
en förteckning med konkreta projekt, med 
hänsyn till lämplig geografisk balans, i 
syfte att öka investeringarna för 
utvecklingen av i synnerhet 
infrastrukturprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är särskilt viktigt att finansiera 
åtgärder som snabbt kan inriktas på både 
den ekonomiska krisen och gemenskapens 
akuta energibehov.

(5) Det är särskilt viktigt att finansiera 
åtgärder som snabbt kan inriktas på både 
den ekonomiska krisen och gemenskapens 
akuta energibehov, och att tillämpa en 
balanserad strategi för att garantera 
regional balans.

Or. en

Ändringsförslag 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att direkt påverka den 
ekonomiska krisen är det också 
nödvändigt att öka effektiviteten och 
värdet för gemenskapens ekonomiska stöd 
genom bättre samordning och effektivare 
samarbete med verksamheten hos 
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Europeiska investeringsbanken, 
Europeiska investeringsfonden samt 
relevanta nationella offentliga 
finansinstitut som kan förvalta 
EU-omfattande program.

Or. en

Ändringsförslag 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Den rådande ekonomiska krisen, 
energikrisen och finanskrisen har visat 
hur bräckliga våra energival är. Flera 
incitament för att investera i 
energieffektivitet skulle kunna bidra till 
att stimulera ekonomin och skapa nya 
arbetstillfällen.

Or. en

Motivering

 Behovet av att garantera säkra energileveranser är ytterligare ett skäl till att inrikta sig på 
energieffektivitet, eftersom det minimerar det faktiska energibehovet och leder till att 
alternativa energiformer utvecklas.

Ändringsförslag 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) För att de medel som beviljas inom 
ramen för Europeiska energiprogrammet 
för återhämtning 
(återhämtningsprogrammet) garanterat 
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ska få maximal effekt, bör medlen inte 
begränsas till direkta anslag, utan bör 
huvudsakligen kanaliseras genom 
innovativa finansieringsinstrument, 
såsom lånegarantiordningar, 
riskdelningsfaciliteter, direkta 
aktieinstrument, roterande fonder och 
fonder med lägre ränta.  Europeiska 
kommissionen bör ge EIB, EIF och andra 
offentliga institutioner med relevant 
erfarenhet, t.ex. KfW i Tyskland eller 
Caisse des Credits i Frankrike, i uppdrag 
att utveckla sådana instrument. För att se 
till att Europaparlamentet i sin roll som 
budgetmyndighet har effektiv kontroll 
över utgifterna genom dessa instrument, 
bör kommissionen varje månad 
presentera en rapport för parlamentet och 
rådet om programmets genomförande, 
och bör dessutom ha skyldighet att på 
parlamentets eller rådets begäran lägga 
fram detaljerad information om 
användningen av 
återhämtningsprogrammets stödmedel, 
inklusive genom innovativa 
finansieringsinstrument samt information 
om varje projekt, inklusive hur långt det 
har kommit och konkreta sifferuppgifter, 
särskilt rörande den ekonomiska 
planeringen. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att sådana investeringar ska kunna 
leda till påtagliga och omfattande effekter 
bör de inriktas på ett fåtal specifika 
sektorer. Det bör vara sektorer där

(6) För att sådana investeringar ska kunna 
leda till påtagliga och omfattande effekter 
bör de inriktas på ett fåtal specifika 
sektorer. Det bör vara sektorer där

a) åtgärden tydligt bidrar till att målen a) åtgärden tydligt bidrar till att målen 
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avseende tryggad energiförsörjning och 
minskade utsläpp av växthusgaser kan 
uppnås,

avseende tryggad energiförsörjning, 
energieffektivitet och minskade utsläpp av 
växthusgaser kan uppnås,

b) det finns stora mogna projekt som kan 
omsätta det betydande finansiella stödet på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt, och 
som kan katalysera stora 
investeringsbelopp från andra källor som 
t.ex. Europeiska investeringsbanken, och 
där

b) det finns stora mogna projekt som kan 
omsätta det betydande finansiella stödet på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt, och 
som kan katalysera stora 
investeringsbelopp från andra källor som 
t.ex. Europeiska investeringsbanken, och 
där

c) åtgärder på europeisk nivå kan ge ett 
mervärde.

c) åtgärder på europeisk nivå kan ge ett 
mervärde. 

Sammankoppling av gas- och elnät, 
vindkraft till havs och avskiljning och 
lagring av koldioxid är sektorer som 
uppfyller dessa kriterier.

Sammankoppling av gas- och elnät, 
vindkraft till havs och andra förnybara 
energikällor, energisparåtgärder och 
avskiljning och lagring av koldioxid är 
sektorer som uppfyller dessa kriterier.

Or. en

Motivering

Energieffektivitet ingår i det 20–20-mål som Europeiska unionen har formulerat. Det är 
nödvändigt att stödja kraftfulla åtgärder som leder till målets förverkligande, eftersom detta 
är ett snabbt och pålitligt sätt att minska utsläppen av koldioxid, stärka energisäkerheten och 
erbjuda värdefulla ny arbetstillfällen, vilket är mycket viktigt för den ekonomiska 
återhämtningen. Därför måste vi också främja alla former av förnybar energi, och inte bara 
vindkraft till havs. 

Ändringsförslag 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att sådana investeringar ska kunna 
leda till påtagliga och omfattande effekter 
bör de inriktas på ett fåtal specifika 
sektorer. Det bör vara sektorer där

(6) För att sådana investeringar ska kunna 
leda till påtagliga och omfattande effekter 
bör de inriktas på ett fåtal specifika 
sektorer. Det bör vara sektorer där

a) åtgärden tydligt bidrar till att målen 
avseende tryggad energiförsörjning och 
minskade utsläpp av växthusgaser kan 

a) åtgärden tydligt bidrar till att målen 
avseende tryggad energiförsörjning och 
minskade utsläpp av växthusgaser kan 
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uppnås, uppnås,
b) det finns stora mogna projekt som kan 
omsätta det betydande finansiella stödet på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt, och 
som kan katalysera stora 
investeringsbelopp från andra källor som 
t.ex. Europeiska investeringsbanken,

b) det finns stora mogna projekt som kan 
omsätta det betydande finansiella stödet på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt, och 
som kan katalysera stora 
investeringsbelopp från andra källor som 
t.ex. Europeiska investeringsbanken

ba) de långsiktiga projekten planeras 
starta före slutet av 2010, och där

c) åtgärder på europeisk nivå kan ge ett 
mervärde.

c) åtgärder på europeisk nivå kan ge ett 
mervärde.

Sammankoppling av gas- och elnät, 
vindkraft till havs och avskiljning och 
lagring av koldioxid är sektorer som 
uppfyller dessa kriterier.

Or. en

Motivering

För att se till att de projekt som kan komma i fråga för finansiering enligt denna förordning 
verkligen bidrar till ekonomisk återhämtning är det mycket viktigt att projekten i fråga har 
kommit igång inom ett och ett halvt år från och med nu. Det är lika viktigt att finansieringen 
inriktas på storskaliga projekt så att de bidrar till ekonomisk återhämtning under lång tid. 
Slutligen är det olämpligt att i förväg nämna vissa sektorer som stödberättigade – varje 
projekt måste underkastas samma prövning av huruvida det är berättigat till stöd.

Ändringsförslag 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) det finns stora mogna projekt som kan 
omsätta det betydande finansiella stödet på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt, och 
som kan katalysera stora 
investeringsbelopp från andra källor som 
t.ex. Europeiska investeringsbanken,

b) det finns stora mogna projekt som kan 
omsätta det betydande finansiella stödet på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt, och 
som kan katalysera stora 
investeringsbelopp från andra källor som 
t.ex. Europeiska investeringsbanken, 
Europeiska investeringsfonden samt, när 
det är möjligt, relevanta nationella 
finansinstitut som kan förvalta 
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EU-omfattande program.

Or. en

Ändringsförslag 17
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) åtgärden bidrar till förbättrad 
energieffektivitet och minskad 
primärenergiförbrukning,

Or. ro

Motivering

Med tanke på utvärderingen av inkommande förslag, bör de kriterier som kommissionen 
tillämpar inkludera potentialen för förbättring av energieffektiviteten och minskning av 
primärenergiförbrukningen inom byggnadssektorn och på andra håll.

Ändringsförslag 18
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 6 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) åtgärden bidrar till nya arbetstillfällen 
på kort, medellång och lång sikt,

Or. ro

Motivering

Med tanke på utvärderingen av inkommande förslag, bör de kriterier som kommissionen 
tillämpar inkludera potentialen för förbättring av energieffektiviteten och minskning av 
primärenergiförbrukningen inom byggnadssektorn och på andra håll.
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Ändringsförslag 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammankoppling av gas- och elnät, 
vindkraft till havs och avskiljning och 
lagring av koldioxid är sektorer som 
uppfyller dessa kriterier.

Sammankoppling av gas- och elnät, 
särskilt EU:s supernät, förnybar energi 
och energieffektivitet samt miljöindustrier 
är sektorer som uppfyller dessa kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 20
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) När det gäller sammankopplingen av 
gas- och elnät har utmaningarna ökat under 
de senaste åren. De senaste gaskriserna 
(vintrarna 2006 och 2009) och de stigande 
oljepriserna fram till mitten av 2008 har 
visat hur utsatt Europa är. De inhemska 
energikällorna – gas och olja – blir allt 
mindre, vilket gör Europa allt mer 
beroende av import för sin 
energiförsörjning. I detta sammanhang 
kommer energiinfrastrukturen att ha stor 
betydelse.

(7) När det gäller sammankopplingen av 
gas- och elnät har utmaningarna ökat under 
de senaste åren. De senaste gaskriserna 
(vintrarna 2006 och 2009) och de stigande 
oljepriserna fram till mitten av 2008 har 
visat hur utsatt Europa är. Att länderna i 
östra Europa inte är sammankoppade 
med EU:s energimarknad är en fråga som 
ännu inte har behandlats. De inhemska 
energikällorna – gas och olja – blir allt 
mindre, vilket gör Europa allt mer 
beroende av import för sin 
energiförsörjning. I detta sammanhang 
kommer energiinfrastrukturen att ha stor 
betydelse.

Or. en
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Ändringsförslag 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Skäl 8a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Bland infrastrukturprojekten måste 
projekt väljas ut som är viktiga för den inre 
energimarknadens funktion och för en 
trygg energiförsörjning, och som även 
bidrar till återhämningen av ekonomin.

(8a) Bland infrastrukturprojekten måste 
projekt väljas ut som är viktiga för den inre 
energimarknadens funktion och för en 
trygg energiförsörjning, och som även 
bidrar till återhämningen av ekonomin. I 
detta sammanhang måste man särskilt 
uppmärksamma genomförandet av 
projekt som ger alternativa gasleveranser 
till de medlemsstater som är beroende av 
en enda leverantör och som är mest 
sårbara för avbrott i gasleveranserna.

Or. en

Ändringsförslag 22
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 8a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Bland infrastrukturprojekten måste 
projekt väljas ut som är viktiga för den inre 
energimarknadens funktion och för en 
trygg energiförsörjning, och som även 
bidrar till återhämningen av ekonomin.

(8a) Bland infrastrukturprojekten måste 
projekt väljas ut som är viktiga för den inre 
energimarknadens funktion och för en 
trygg energiförsörjning, som förbättrar 
energieffektiviteten och minskar 
primärenergiförbrukningen och som även 
bidrar till återhämningen av ekonomin.

Or. ro

Motivering

Med tanke på utvärderingen av inkommande förslag, bör de kriterier som kommissionen
tillämpar inkludera potentialen för förbättring av energieffektiviteten och minskning av 
primärenergiförbrukningen inom byggnadssektorn och på andra håll. 

Adlib Express Watermark



AM\772702SV.doc 15/97 PE421.268v01-00

SV

Ändringsförslag 23
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning
Skäl 8a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Bland infrastrukturprojekten måste 
projekt väljas ut som är viktiga för den inre 
energimarknadens funktion och för en 
trygg energiförsörjning, och som även 
bidrar till återhämningen av ekonomin.

(8a) Bland infrastrukturprojekten måste 
projekt väljas ut som är viktiga för den inre 
energimarknadens funktion och för en 
trygg energiförsörjning, och som även 
kommer att bidra till att dämpa effekterna 
av recessionen och därefter till 
återhämningen av ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 24
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) När det gäller avskiljning och lagring 
av koldioxid och vindkraft till havs bygger 
denna förordning på en Europeisk 
strategisk plan för energiteknik. Där 
uppmanas till en gemensam och strategisk 
plan för energiforskning och innovation i 
enlighet med målen för EU:s energipolitik, 
samtidigt som sex europeiska 
näringslivsinitiativ genomförs, framför allt 
på dessa två områden. Vid sitt möte den 
16 oktober 2008 uppmanade Europeiska 
rådet kommissionen att kraftigt påskynda 
genomförandet av denna plan. Genom 
detta program tas initiativ till finansiering 
av avskiljning och lagring av koldioxid 
och vindkraft till havs utan att det 
påverkar de framtida sex europeiska 
näringslivsinitiativ för 

9) När det gäller förnybara energikällor
bygger denna förordning på 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/.../EG om främjande av 
användningen av förnybar energi och om 
byggnaders energiprestanda samt en 
Europeisk strategisk plan för energiteknik. 
Där uppmanas till en gemensam och 
strategisk plan för energiforskning och 
innovation i enlighet med målen för 
EU:s energipolitik, samtidigt som sex 
europeiska näringslivsinitiativ genomförs, 
varav tre är direkt eller indirekt kopplade 
till detta specifika område, nämligen de 
största vidturbinerna med havsvindar som 
huvudtillämpning, storskaliga solceller 
och koncentrerad solenergi samt ett enda 
smart europeiskt elnät som klarar av att 
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demonstrationsprojekt på energiområdet 
som beskrivs i En Europeisk strategisk 
plan för energiteknik.

rymma den omfattande integrationen av 
förnybara och decentraliserade 
energikällor.

Or. en

Motivering

När det gäller förnybara energikällor bygger detta direktiv på Europaparlamentets och 
rådets direktiv om främjande av användningen av förnybar energi, direktivet om byggnaders 
energiprestanda samt en Europeisk strategisk plan för energiteknik. 

Ändringsförslag 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) När det gäller avskiljning och lagring 
av koldioxid och vindkraft till havs bygger 
denna förordning på en Europeisk 
strategisk plan för energiteknik. Där 
uppmanas till en gemensam och strategisk 
plan för energiforskning och innovation i 
enlighet med målen för EU:s energipolitik, 
samtidigt som sex europeiska 
näringslivsinitiativ genomförs, framför allt 
på dessa två områden. Vid sitt möte den 
16 oktober 2008 uppmanade Europeiska 
rådet kommissionen att kraftigt påskynda 
genomförandet av denna plan. Genom 
detta program tas initiativ till finansiering 
av avskiljning och lagring av koldioxid 
och vindkraft till havs utan att det 
påverkar de framtida sex europeiska 
näringslivsinitiativ för 
demonstrationsprojekt på energiområdet 
som beskrivs i En Europeisk strategisk 
plan för energiteknik.

(9) När det gäller förnybara energikällor
bygger denna förordning på direktivet om 
främjande av användningen av förnybar 
energi och en Europeisk strategisk plan för 
energiteknik. Där uppmanas till en 
gemensam och strategisk plan för 
energiforskning och innovation i enlighet 
med målen för EU:s energipolitik, 
samtidigt som sex europeiska 
näringslivsinitiativ genomförs, varav tre är 
direkt eller indirekt kopplade till detta 
specifika område.

Or. en
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Ändringsförslag 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) När det gäller avskiljning och lagring 
av koldioxid och vindkraft till havs bygger 
denna förordning på En Europeisk
strategisk plan för energiteknik. Där 
uppmanas till en gemensam och strategisk 
plan för energiforskning och innovation i 
enlighet med målen för EU:s energipolitik, 
samtidigt som sex europeiska 
näringslivsinitiativ genomförs, framför allt 
på dessa två områden. Vid sitt möte den 
16 oktober 2008 uppmanade Europeiska 
rådet kommissionen att kraftigt påskynda 
genomförandet av denna plan. Genom 
detta program tas initiativ till finansiering 
av avskiljning och lagring av koldioxid och 
vindkraft till havs utan att det påverkar de 
framtida sex europeiska näringslivsinitiativ 
för demonstrationsprojekt på 
energiområdet som beskrivs i En Europeisk 
strategisk plan för energiteknik.

9) När det gäller förnybara energikällor
bygger denna förordning på 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/.../EG om främjande av 
användningen av förnybar energi och om 
byggnaders energiprestanda samt en 
Europeisk strategisk plan för energiteknik. 
Där uppmanas till en gemensam och 
strategisk plan för energiforskning och 
innovation i enlighet med målen för 
EU:s energipolitik, samtidigt som sex 
europeiska näringslivsinitiativ genomförs, 
varav tre är direkt eller indirekt kopplade 
till detta specifika område, nämligen de 
största vidturbinerna med havsvindar som 
huvudtillämpning, storskaliga solceller 
och koncentrerad solenergi samt ett enda 
smart europeiskt elnät som klarar av att 
rymma den stora integrationen av 
förnybara och decentraliserade 
energikällor. Vid sitt möte den 
16 oktober 2008 uppmanade Europeiska 
rådet kommissionen att kraftigt påskynda 
genomförandet av denna plan. Genom 
detta program tas initiativ till finansiering 
av avskiljning och lagring av koldioxid och 
vindkraft till havs utan att det påverkar de 
framtida sex europeiska näringslivsinitiativ 
för demonstrationsprojekt på 
energiområdet som beskrivs i En Europeisk 
strategisk plan för energiteknik.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att begränsa vårt stöd endast till avskiljning och lagring av 
koldioxid och vindkraft till havs. Detta kommer tvärtom att visa sig kontraproduktivt under 
våra ansträngningar att få fart på och stärka Europas ekonomi och få fram nya 
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arbetstillfällen för våra medborgare. En generell hänvisning till alla typer av förnybar energi 
bedöms därför vara lämpligare.

Ändringsförslag 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Inom energieffektivitetsområdet finns 
det en enorm potential, vilja och kapacitet 
hos städerna att åstadkomma hållbar 
utveckling som både leder till stimulans 
på kort sikt och omstrukturering av 
EU:s ekonomi på längre sikt, vilket har 
visats genom framgångarna inom 
initiativet Covenant of Mayors. Städer 
kan utnyttja redan existerande 
sektorsöverskridande nära partnerskap, 
expertkunskaper avseende projektledning 
”på fältet”, sitt ansvar som planansvariga 
instanser samt rollerna som arbetsgivare i 
stor skala och infrastrukturförvaltare. 
Innovativa och hållbara projekt på 
stadsnivå kommer att kunna dra nytta av 
den lokala förmågan att utbilda 
arbetskraft, anpassa infrastrukturen och 
stödja näringslivet. Städerna bör få 
ytterligare stöd för att uppnå och 
överträffa EU:s energi- och klimatmål. 
Återhämtningsprogrammet bör därför 
placera städerna, särskilt 
energieffektiviteten och den förnybara 
energin i deras byggnader, i centrum 
genom omfördelning av medel till ”smarta 
projekt” som samordnas och genomförs 
på bred front på stadsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) 40 procent av den energi som 
konsumeras i EU faller inom 
fastighetssektorn. Att anslå nödvändiga 
medel till att renovera och bygga hus på 
det mest energieffektiva sättet, samtidigt 
som man utnyttjar alla lokala förnybara 
energikällor är av avgörande betydelse för 
att kunna minska följderna av 
klimatförändringen, göra 
energiförsörjningen tryggare och se till att 
sysselsättningen i EU ökar omedelbart. 
Återhämtningsprogrammet bör ge stöd till 
omedelbara investeringar i energismarta 
byggnader och mer allmänt för att leva 
upp till syftet med direktiv xxxx/xxxx om 
byggnaders energiprestanda. 

Or. en

Ändringsförslag 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9c) Kostnaderna för resursutnyttjande 
ligger i dagsläget på en hög nivå i vissa 
nyckelbranscher i EU, och är ibland 
t.o.m. högre än arbetskraftskostnaderna. 
Såsom framhölls i kommissionens 
relevanta meddelande finns det en ökande 
och oroande tendens inom EU att vara 
beroende av ett begränsat antal länder 
utanför kretsen av medlemsstater för vissa 
sällsynta men strategiska råmaterial som 
t.ex. litium. Att utnyttja dagen kriser för 
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att göra omfattande investeringar i 
moderniseringen av industriella processer 
i EU:s storskaliga industrier och i dess 
små och medelstora företag kommer att 
bli en av det viktigaste drivande 
faktorerna för konkurrenskraften i 
EU:s ekonomi. Miljöindustrier är också 
viktiga framtidsindustrier med stor 
tillväxtpotential. EU leder ofta 
forskningen inom miljöteknikområdet, 
men andra ekonomier, särskilt 
Förenta staterna, går förbi EU när det 
gäller att implementera dessa tekniker, 
särskilt genom bättre tillgång till 
startkapital.

Or. en

Ändringsförslag 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att denna förordning ska ha någon 
omedelbar effekt på den ekonomiska krisen 
måste den innehålla en förteckning över de 
projekt som direkt kan få finansiellt stöd.
Förutsättningen är att de respekterar 
kriterierna för effektivitet och 
ändamålsenlighet samt de gränser som 
fastställs i finansieringsramen.

(10) För att denna förordning ska ha någon 
omedelbar effekt på den ekonomiska krisen 
måste den innehålla en öppen förteckning 
över mogna projekt som direkt kan få 
finansiellt stöd. Förutsättningen är att de 
respekterar kriterierna som garanterar ett 
åtagandebemyndigande för medlen och 
en tidig start senast 2010, en stor potential 
för socialt utbyte i samband med trygg 
energiförsörjning, klimatförändring, sund 
teknik och sunda finanser, samt de 
gränser som fastställs i finansieringsramen.

Or. en
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Ändringsförslag 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Städer har en enorm potential, vilja 
och kapacitet att åstadkomma hållbar 
utveckling som både leder till stimulans 
på kort sikt och omstrukturering av 
EU:s ekonomi på längre sikt, vilket har 
visats genom framgångarna inom 
initiativet Covenant of Mayors. Städerna 
bör uppmuntras att uppnå och överträffa 
EU:s energi- och klimatmål. 
Återhämtningsprogrammet bör därför 
placera städer och energieffektivitet i 
centrum genom projektet ”smarta städer”.

Or. en

Ändringsförslag 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 11 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När det gäller projekt för 
sammankoppling av gas- och elnät 
upprättas förteckningen efter hur projekten 
bidrar till en trygg och diversifierad 
energiförsörjning, i enlighet med Andra 
strategiska energiöversynen som godkänts 
av Europaparlamentet och rådet. Projekt 
väljs ut beroende på hur de genomför de 
prioriteringar som fastställs i den 
översynen, om de uppnått en viss mognad, 
och hur de bidrar till följande:

(11) När det gäller projekt för 
sammankoppling av gas- och elnät 
upprättas denna öppna förteckning efter 
hur projekten bidrar till en trygg och 
diversifierad energiförsörjning, i enlighet 
med Andra strategiska energiöversynen 
som godkänts av Europaparlamentet och 
rådet. Projekt väljs ut beroende på hur de 
genomför de prioriteringar som fastställs i 
den översynen, om de uppnått en viss 
mognad, och hur de bidrar till följande:

Or. en
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Ändringsförslag 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I detta avseende saknar den aktuella 
förteckning över projekt som 
kommissionen har föreslagit för 
gemenskapsfinansiering genom 
återhämtningsprogrammet en röd tråd, 
och är inte ett adekvat svar till de 
medlemsstater som har drabbats hårdast 
av krisen på frågan om hur man ska 
komma igenom den.

Or. en

Ändringsförslag 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det gäller vindkraft till havs
omfattar förteckningen projekt som, på 
grundval av information från aktörer inom 
ramen för European Wind Energy 
Technology Platform (Europeisk 
teknikplattform för vindenergi), industrin 
och från andra håll, kan anses vara 
godkända och redo för genomförande, 
innovativa men samtidigt baserade på 
väletablerade koncept, kapabla att 
påskynda genomförandet till följd av 
finansiell stimulans, ha gränsöverskridande 
betydelse och vara storskaliga. De ska även 
kunna demonstrera hur resultaten av 
tekniska framsteg ska spridas på ett 
effektivt sätt mot bakgrund av de mål och 
strukturer som godkänts genom En 
Europeisk strategisk plan för energiteknik.

(12) När det gäller förnybar energi
omfattar den öppna förteckningen projekt 
avseende vindkraft till havs som,
tillsammans med andra projekt avseende 
förnybar energi, på grundval av 
information från aktörer inom ramen för 
European Wind Energy Technology 
Platform (Europeisk teknikplattform för 
vindenergi), industrin och från andra håll, 
kan anses vara godkända och redo för 
genomförande, innovativa men samtidigt 
baserade på väletablerade koncept, kapabla 
att påskynda genomförandet till följd av 
finansiell stimulans, ha gränsöverskridande 
betydelse och vara storskaliga. De ska även 
kunna demonstrera hur resultaten av 
tekniska framsteg ska spridas på ett 
effektivt sätt, särskilt mot bakgrund av de 
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Det finansiella stödet bör riktas till de 
projekt som kan utvecklas avsevärt under 
2009 och 2010.

mål och strukturer som godkänts genom En 
Europeisk strategisk plan för energiteknik. 
Det finansiella stödet bör riktas till de 
projekt som kan utvecklas avsevärt under 
2009 och 2010.

Or. en

Ändringsförslag 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) När det gäller avskiljning och lagring 
av koldioxid bör denna förteckning 
utarbetas på grundval av information från 
aktörer inom ramen för Fossil Fuel 
Forum (forumet om fossila bränslen), 
Zero Emissions Fossil Fuel Power Plants 
Technology Platform (teknikplattform för 
kraftverk för fossila bränslen utan 
utsläpp) och från andra källor. Det 
finansiella stödet bör riktas till de projekt 
som kan utvecklas avsevärt under 2009 
och 2010.

(13) När det gäller avskiljning och lagring 
av koldioxid bör det finansiella stödet 
endast riktas till de projekt som kan ingå 
åtaganden för medlen och börja sin 
verksamhet senast 2010. 

Or. en

Ändringsförslag 36
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) När finansiellt stöd inte kan ges 
projekt i förteckningen p.g.a. bristande 
framsteg och investeringsmognad under 
2009 och 2010 kan kommissionen, om 
man anser det lämpligt, lägga fram 
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förslag till ytterligare stödberättigade 
energiprojekt.

Or. en

Motivering

När identifierade projekt inte är redo för investeringar under de efterföljande två åren, bör 
man se till att det finansiella stöd som anslagits till dessa projekt görs tillgängligt för andra 
stödberättigade projekt som uppfyller kriterierna i artikel 1.1.

Ändringsförslag 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Bedömningen av huruvida projekt 
kan komma i fråga ska göras på grundval 
av om en fullt utvecklad och genomförbar 
plan finns för kraftverket (inbegripet
avskiljning av koldioxid), om en fullt 
utvecklad och genomförbar plan finns för 
transport och lagring av koldioxid, och om 
ett uttalat åtagande om att stödja projektet 
finns från lokala myndigheter. Projekten 
ska även demonstrera hur resultaten av 
tekniska framsteg ska spridas på ett 
effektivt sätt och hur de ska bidra till att de 
mål som fastställs i En Europeisk strategisk 
plan för energiteknik ska kunna uppnås 
snabbare.

(14) Urvals- och tilldelningskriterier bör
utformas på grundval av om det finns en 
fullt utvecklat och genomförbart projekt
för avskiljning av koldioxid och dess 
lagring, om det finns en fullt utvecklat och 
genomförbart projekt för transport och 
lagring av koldioxid, och bevis för att det 
är möjligt att få alla tillstånd som krävs 
från de nationella och lokala 
myndigheterna senast i slutet av 2009. 
Projekten ska även demonstrera hur 
resultaten av tekniska framsteg ska spridas 
på ett effektivt sätt och hur de ska bidra till 
att de mål som fastställs i En europeisk 
strategisk plan för energiteknik ska kunna 
uppnås snabbare.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det kommer att bli nödvändigt att 
göra ett urval bland de projekt som kan 
komma ifråga. Urvalet ska bland annat 
garantera att inte mer än ett projekt för 
avskiljning och lagring av koldioxid i varje 
medlemsstat får stöd. Syftet är att se till att 
många olika typer av geologiska 
lagringsförhållanden undersöks, och att 
stödja en ekonomisk återhämtning i hela 
Europa.

(15) Det kommer att bli nödvändigt att 
göra ett urval bland de projekt som kan 
komma ifråga. Urvalet ska bland annat 
garantera att inte mer än ett projekt för 
avskiljning och lagring av koldioxid i varje 
medlemsstat får stöd. 

Or. en

Ändringsförslag 39
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) I ljuset av det specifika målet med 
denna förordning och med tanke på att 
det är nödvändigt att genast garantera 
maximalt finansiellt stöd åt de tre 
kategorier av projekt som är upptagna i 
densamma, bör kommissionen förstärka 
de finansiella instrumenten i denna 
förordning i samarbete med Europeiska 
investeringsbanken och med hjälp av 
bankens finansiella instrument. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas Europeiska 
investeringsbankens utveckling av en 
finansieringsfacilitet för finansiellt stöd 
till de energiprojekt som ingår i denna 
förordning och som bör ligga i linje med 
finansieringsfaciliteten med riskdelning 
för forskning.
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Or. en

Ändringsförslag 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Senast den 30 juni 2009 bör 
kommissionen inför Europaparlamentet 
lägga fram ett förslag om förbättring av 
verksamheten inom de tre Europeiska 
strukturfonderna, särskilt för små och 
medelstora företag, genom bl.a. en 
förkortning av tiden innan medlen betalas 
ut och möjligheten att få medel genom 
förskottsbetalningar.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att undersöka hur man kan förbättra tillgången till strukturfonderna, 
särskilt för små och medelstora företag, eftersom de förmodligen inte kommer att få bidrag 
från planen för ekonomisk återhämtning.

Ändringsförslag 41
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) På grund av det akuta behovet av att ta 
itu med den ekonomiska krisen och 
gemenskapens trängande energibehov bör 
denna förordning träda i kraft omedelbart 
efter det att den har offentliggjorts.

(23) På grund av det akuta behovet av att ta 
itu med den ekonomiska krisen och 
gemenskapens trängande energibehov bör 
denna förordning träda i kraft omedelbart 
efter det att den har offentliggjorts. 
Dessutom bör kommissionen utarbeta ett 
nytt program för att hjälpa den 
ekonomiska återhämtningen genom att 
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erbjuda finansiellt stöd från gemenskapen 
åt projekt inom energiområdet under 
perioden efter 2010.

Or. en

Ändringsförslag 42
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas ett 
finansieringsinstrument – Europeiska 
energiprogrammet för återhämtning (nedan 
kallat ”återhämtningsprogrammet”) – för 
utveckling av projekt på energiområdet i 
gemenskapen som bidrar till ekonomisk 
återhämtning, trygg energiförsörjning och 
minskade utsläpp av växthusgaser.

Genom denna förordning inrättas ett 
finansieringsinstrument – Europeiska 
energiprogrammet för återhämtning (nedan 
kallat ”återhämtningsprogrammet”) – för 
utveckling av projekt på energiområdet i 
gemenskapen som bidrar till ekonomisk 
återhämtning, trygg energiförsörjning, 
energieffektivitet och minskade utsläpp av 
växthusgaser.

Or. en

Motivering

Genom denna förordning inrättas ett finansieringsinstrument – Europeiska 
energiprogrammet för återhämtning – och det är viktigt att inkludera energieffektivitet, 
särskilt energieffektivitet i byggnader, samt innovativ teknik.

Ändringsförslag 43
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom detta inrättas delprogram i syfte att 
uppnå målen på följande områden:

Genom detta inrättas delprogram i syfte att 
uppnå målen på följande områden:

a) Sammankoppling av gas- och elnät. a) Sammankoppling av gas- och elnät.
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b) Vindkraft till havs. b) Vindkraft till havs.
c) Avskiljning och lagring av koldioxid. c) Avskiljning och lagring av koldioxid.

ca) Energieffektivitet, särskilt 
energieffektivitet i byggnader.
cb) Innovativ teknik.

Or. en

Motivering

Genom denna förordning inrättas ett finansieringsinstrument –
Europeiska energiprogrammet för återhämtning – och det är viktigt att inkludera 
energieffektivitet, särskilt energieffektivitet i byggnader, samt innovativ teknik.

Ändringsförslag 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom detta inrättas delprogram i syfte att 
uppnå målen på följande områden:

Genom detta inrättas delprogram i syfte att 
uppnå målen på följande områden:

a) Sammankoppling av gas- och elnät. a) Sammankoppling av gas- och elnät, 
särskilt EU:s supernät.

b) Vindkraft till havs. b) Vindkraft till havs och andra förnybara 
energikällor.

c) Avskiljning och lagring av koldioxid. c) Energieffektivitet, särskilt genom 
projektet ”smarta städer”.
ca) Miljöindustrier, särskilt förbättrat 
resursutnyttjande. 

Or. en
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Ändringsförslag 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom detta inrättas delprogram i syfte att 
uppnå målen på följande områden:

Genom detta inrättas delprogram i syfte att 
uppnå målen på följande områden:

a) Sammankoppling av gas- och elnät. a) Sammankoppling av gas- och elnät.
b) Vindkraft till havs. b) Vindkraft till havs.

c) Avskiljning och lagring av koldioxid. c) Avskiljning och lagring av koldioxid.

ca) Energieffektivitet, inklusive ”smarta 
städer”.
cb) Annan förnybar energi.

Or. en

Motivering

Projekt inom energieffektivitetsområdet, särskilt smarta städer och förnybara energikällor, är 
möjliga att starta omedelbart och har stor potential att bidra till en ekonomisk återhämtning. 
De bör således också betraktas som sektorer som kan få stöd i enlighet med denna 
förordning.

Ändringsförslag 46
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Energisparande och energieffektivitet.

Or. en

Motivering

Man bör prioritera projekt på kort sikt, med resultat på kort sikt, så att de kan bidra ordentlig 
till att tackla den rådande krisen.
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Ändringsförslag 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Städer med smart energi.

Or. en

Motivering

Stadsområden hyser 80 procent av EU:s befolkning och svarar för 70 procent av 
växthusgasutsläppen, och spelar således en nyckelroll i kampen mot klimatförändringen. Det 
finns ett stort behov av investeringar i hållbar energi på lokal nivå, och sådana investeringar 
har dessutom mycket stor potential, som både skapar arbetstillfällen och bidrar till att klimat-
och energimålen uppnås snabbare.

Ändringsförslag 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet kartlägger vilka projekt som 
ska finansieras inom varje delprogram, 
och fastställer kriterier för identifiering och 
genomförande av åtgärder för 
genomförande av projekten.

Programmet indikerar vilka projekt som 
ska finansieras, och fastställer kriterier för 
identifiering och genomförande av åtgärder 
för genomförande av projekten.

Or. en

Motivering

Projekt inom energieffektivitetsområdet, särskilt smarta städer och förnybara energikällor, är 
möjliga att starta omedelbart och har stor potential att bidra till en ekonomisk återhämtning. 
De bör således också betraktas som sektorer som kan få stöd i enlighet med denna 
förordning.
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Ändringsförslag 49
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller etablerade delprogram och 
identifierade projekt där det inte är 
möjligt att investera i rätt tid p.g.a. låg 
projektmognad, kan denna förordning 
kompletteras med förslag om inrättande 
av ytterligare delprogram och projekt.

Or. en

Motivering

När identifierade projekt inte är redo för investeringar under de efterföljande två åren, bör 
man se till att det finansiella stöd som anslagits till dessa projekt görs tillgängligt för andra 
stödberättigade projekt som uppfyller kriterierna i första stycket.

Ändringsförslag 50
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De olika projekten ska prioriteras i 
enlighet med deras genomförbarhet och 
hur snabbt de kan fullföljas. Flexibiliteten 
mellan projekt inom dessa fyra områden 
ska vara hög.

Or. en

Motivering

Man bör prioritera projekt på kort sikt, med resultat på kort sikt, så att de kan bidra ordentlig 
till att tackla den rådande krisen.
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Ändringsförslag 51
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) investeringsfas: den fas under ett projekt 
då konstruktionen sker och 
kapitalkostnaderna uppkommer.

e) investeringsfas: den fas under ett projekt 
då avancerade tekniska utredningar och 
konstruktionen sker och kapitalkostnaderna 
uppkommer.

Or. en

Motivering

Med begreppet ”tekniska utredningar” avses ett stort antal faser, inklusive själva projektet, 
som motsvarar ett mer framskridet stadium, och därför bör de ingå i investeringsfasen 
snarare än i planeringsfasen.

Ändringsförslag 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) smarta städer: städer som förbinder 
sig att verka för energieffektivitet och 
förnybar energi, särskilt inom byggnads-
och transportsektorerna, och som 
samverkar på EU-nivå, särskilt genom 
nätverk såsom Covenant of Mayors.

Or. en
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Ändringsförslag 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) förnybar energi: energi från förnybara 
icke fossila energikällor, enligt 
definitionen i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/xxxx om främjande av 
användningen av förnybar energi. 

Or. en

Ändringsförslag 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) smarta städer: städer som förbinder 
sig att främja energieffektivitet och 
förnybar energi inom byggnads- och 
bostadssektorerna och klimatvänliga 
kollektivtrafikprojekt, och som samverkar 
på EU-nivå, särskilt genom nätverk såsom 
Covenant of Majors. 

Or. en

Ändringsförslag 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 2 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fc) miljöindustri: verksamhet som innebär 
produktion av varor och tjänster för att 
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mäta, förebygga, begränsa, minimera 
eller avhjälpa miljöskador på vatten, luft 
och jord, och problem i anslutning till 
avfall, buller och ekosystem. Detta 
inbegriper renare teknik, produkter och 
tjänster som minskar miljöriskerna och 
minimerar föroreningar och 
resursutnyttjande.

Or. en

Ändringsförslag 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) innovativa finansieringsinstrument: 
instrument som har en väsentlig 
hävstångseffekt på offentliga och privata 
investeringar. De ska inkludera 
aktieinstrument för storskaliga projekt, 
särskilt genom Margueritefonden, direkta 
aktieinstrument för småskaliga och 
medelstora projekt genom deltagande i 
EIF:s ”startkapitalfonder”, 
lånegarantifaciliteter och 
riskdelningsfaciliteter hos EIB eller 
offentliga banker samt reducerad ränta på 
lån från EIB eller offentliga banker för 
finansiering av tekniskt stöd till 
”förändringskatalysatorer” såsom smarta 
städer.

Or. en
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Ändringsförslag 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 2 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) principen om egna meriter: en princip 
enligt vilken livskraftiga och hållbara 
projekt ska väljas ut blad de 
stödberättigade projekten och få anslag 
eller stöd genom innovativa 
finansieringsinstrument. 

Or. en

Ändringsförslag 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av återhämtningsprogrammet under 2009 
och 2010 ska motsvara 3 500 miljoner euro 
och fördelas enligt följande:

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av återhämtningsprogrammet under 2009 
och 2010 ska motsvara 
3 750 miljoner euro.

Or. en

Ändringsförslag 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av återhämtningsprogrammet under 2009 
och 2010 ska motsvara 3 500 miljoner euro 
och fördelas enligt följande:

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av återhämtningsprogrammet under 2009 
och 2010 ska motsvara 3 500 miljoner euro 
och fördelas enligt följande:
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a) Projekt för sammankoppling av gas- och 
elnät: 1 750 miljoner euro.

a) Projekt för sammankoppling av gas- och 
elnät: maximalt 1 750 miljoner euro.

b) Projekt för vindkraft till havs:
500 miljoner euro.

b) Projekt för vindkraft till havs: maximalt
500 miljon euro.

c) Projekt för avskiljning och lagring av 
koldioxid: 1 250 miljoner euro.

c) Projekt för avskiljning och lagring av 
koldioxid: maximalt 1 250 miljon euro.

ca) Investeringar i energisparande och 
energieffektivitet, särskilt inom ramen för 
lokala energisparprogram: maximalt 
1 000 miljoner euro.
Vid beslut om konkret finansiering under 
punkterna a till ca måste man ägna 
särskild uppmärksamhet åt att inte 
överskrida den totala finansieringsramen.

Or. en

Motivering

Lokala och regionala initiativ som kan genomföras jämförelsevis enkelt och snabbt bör också 
få stöd.

Ändringsförslag 60
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Projekt för avskiljning och lagring av 
koldioxid: 1 250 miljoner euro.

c) Projekt för avskiljning och lagring av 
koldioxid: 750 miljoner euro.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha en bättre spridning av medlen.
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Ändringsförslag 61
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Energieffektivitet, inklusive 
energieffektivitet i byggnader: 
500 miljoner.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att investera i energieffektivitet i byggnader, eftersom det är en av de 
sektorer som kan få igång Europas ekonomi.

Ändringsförslag 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Städer med smart energi: 
500 miljoner euro

Or. en

Ändringsförslag 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ett belopp motsvarande 50 % av den
totala finansieringsramen som avses i 
punkt 1 ska tilldelas projekt som omfattas 
av punkt 1c i form av direkta anslag, dvs. 
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1 875 miljoner euro, medan återstående 
50 % av den totala finansieringsramen 
ska tilldelas i form av innovativa 
finansinstrument. Medel som inte har 
fördelats under 2009 och 2010 i form av 
anslag ska omfördelas till innovativa 
finansieringsinstrument. 

Or. en

Ändringsförslag 64
Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den energiinfrastruktur som 
finansieras eller delfinansieras av 
tillgängliga gemenskapmedel ska vara 
ekonomiskt bärkraftig och innebära ett 
mervärde för hela Europa.

Or. en

Ändringsförslag 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Bidraget från Europeiska unionens 
budget till EIB, EIF och andra offentliga 
banker för de innovativa 
finansieringsinstrument som avses i 
punkt 1a ska uppgå till 
1 875 miljoner euro.  Berörda 
finansinstitut ska bidra med en lika stor 
summa, dvs. med ytterligare 
1 875 miljoner euro, vilket höjer beloppet 
för det innovativa 
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finansieringsinstrumentet till totalt 
3 750 miljoner; detta har en betydande 
hävstångseffekt på mellan 5 och 
15 miljoner euro på offentliga och privata 
investeringar, beroende på det innovativa 
finansieringsinstrumentets natur. 

Or. en

Ändringsförslag 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Det totala beloppet för direkta anslag 
och innovativa finansieringsinstrument 
på 5 625 miljoner euro, som avses i 
punkterna 1a och 1b, ska fördelas jämnt 
och flexibelt enligt principen om egna 
meriter mellan 
a) projekt för sammankoppling av 
gaslednings- och elnät, särskilt 
EU:s supernät, (...),
b) projekt för vindkraft till havs och 
annan förnybar energi, (...), 
c) program för energieffektivitet, särskilt 
programmet ”smarta städer”, och
ca) miljöindustrier.

Or. en
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Ändringsförslag 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den finansieringsram som har 
öronmärkts för i bilagan upptagna projekt 
som inte motsvarar kriterierna för 
stödberättigande i artiklarna 8, 14 och 19 
ska omedelbart omfördelas till 
energieffektivitetsprojekt, inklusive 
smarta städer, och andra projekt avseende 
förnybar energi, som nämns i leden  ca 
och cb i artikel 1, som motsvarar 
kriterierna för stödberättigande i 
artikel 23a.

Or. en

Motivering

Projekt inom energieffektivitetsområdet, särskilt smarta städer och förnybara energikällor, är 
möjliga att starta omedelbart och har stor potential att bidra till en ekonomisk återhämtning.

Ändringsförslag 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Budgetmyndigheten ska fatta beslut om 
kommissionens förslag inom sex veckor.
Om inget beslut har fattats inom denna tid 
ska förslagen anses vara godkända.

4. Budgetmyndigheten ska fatta beslut om 
kommissionens förslag inom tolv veckor.

Or. en
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Ändringsförslag 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Kapitel II – Delprogram

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel II utgår.

Or. en

Motivering

Istället för att som kommissionen föreslår ha mycket specifika bestämmelser för varje möjligt 
delprogram skulle ett bättre och enklare förslag vara att ha övergripande bestämmelser som 
täcker alla delprogram. Vi har därför ersatt hela kapitel II med en uppsättning gemensamma 
bestämmelser i kapitel III. Enligt detta ändringsförslag utgår hela kapitel II, från artikel 4 till 
artikel 22.

Ändringsförslag 70
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Optimering av energinätens kapacitet 
och integrering av den inre 
energimarknaden, särskilt när det gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

b) Optimering av energinätens kapacitet 
och integrering av den inre 
energimarknaden, särskilt när det gäller 
gränsöverskridande avsnitt, vilket ska 
inriktas på anslutning av alla nationella 
marknader i medlemsstaterna och inte 
begränsas till vissa regioner.

Or. en

Motivering

Att begränsa investeringarna till regionala sammankopplingar skulle vara att undervärdera 
sammankopplingens potential, och skulle inte bidra till en säker energiförsörjning i de 
berörda medlemsstaterna.

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 42/97 AM\772702SV.doc

SV

Ändringsförslag 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utveckling av nätet i syfte att stärka den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen 
genom att minska isoleringen av 
gemenskapens mindre gynnade regioner 
och öregioner.

c) Utveckling av energinätet i syfte att 
stärka den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen och minska isoleringen 
av gemenskapens mindre gynnade regioner 
och öregioner.

Or. en

Ändringsförslag 72
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Anslutning av förnybara energikällor. d) Anslutning av och integrering av 
förnybara energikällor. and

Or. en

Motivering

Lika viktigt som det är att fysiskt ansluta förnybara energikällor, är deras integrering och den 
efterföljande förvaltningen av nätet. Infrastrukturen är grundläggande när det gäller 
integrering eftersom de system som i hög grad är sammankopplade är robustare och kan 
integrera en större andel av förnybara energikällor, i linje med EU:s mål.
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Ändringsförslag 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Erbjuda ett adekvat svar på den 
rådande gaskrisen.

Or. en

Ändringsförslag 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med återhämtningsprogrammet är att 
utan dröjsmål anpassa och utveckla 
energinät av särskilt stor betydelse för 
gemenskapen till stöd för den inre 
energimarknaden och, framför allt, att lösa 
problem med flaskhalsar och problem som 
rör trygghet och diversifiering av 
försörjningen samt att undanröja 
miljörelaterade, tekniska och finansiella 
hinder. Det krävs särskilt gemenskapsstöd 
för att mer intensivt utveckla energinäten 
och påskynda utbyggnaden av dem.

Syftet med återhämtningsprogrammet är att 
utan dröjsmål anpassa och utveckla 
energinät av särskilt stor betydelse för 
gemenskapen till stöd för den inre 
energimarknaden och, framför allt, att lösa 
problem med flaskhalsar och problem som 
rör trygghet och diversifiering av 
försörjningen samt att undanröja 
miljörelaterade, tekniska och finansiella 
hinder. Det krävs särskilt gemenskapsstöd 
för att mer intensivt utveckla energinäten 
och påskynda utbyggnaden av dem, 
särskilt i de medlemsstater som drabbades 
av gaskrisen i januari 2009 och som är 
mest känsliga för avbrott i 
gasleveranserna.

Or. en
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Ändringsförslag 75
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En förteckning över projekt som motsvarar 
prioriteringarna i artikel 5 fastställs i del A 
i bilagan.

En vägledande förteckning över projekt 
som motsvarar prioriteringarna i artikel 5 
fastställs i del A och B i bilagan.

Or. en

Motivering

Man bör prioritera projekt på kort sikt, med resultat på kort sikt, så att de kan bidra ordentlig 
till att tackla den rådande krisen.

Ändringsförslag 76
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansiellt stöd enligt 
återhämtningsprogrammet (nedan kallat 
stöd enligt återhämtningsprogrammet) för 
projekt för sammankoppling av gas- och 
elnät ska tilldelas åtgärder som leder till 
genomförande av projekt enligt del A i 
bilagan, eller delar av sådana projekt.

1. Finansiellt stöd enligt 
återhämtningsprogrammet (nedan kallat 
stöd enligt återhämtningsprogrammet) för 
projekt för sammankoppling av gas- och 
elnät ska tilldelas åtgärder som bidrar till 
förbättrad energieffektivitet, inklusive i 
byggnader, eller som leder till 
genomförande av projekt enligt del A i 
bilagan, eller delar av sådana projekt.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ekonomiskt stöd genom återhämtningsprogrammet till projekt för 
sammankoppling av gas- och elnät ges till insatser som även bidrar till att förbättra 
energieffektiviteten, inklusive i byggnader.
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Ändringsförslag 77
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förslagen ska endast berättiga till stöd 
enligt återhämtningsprogrammet om de 
leder till att projekten i del A i bilagan 
genomförs och de inte överstiger det 
maximala belopp för stöd enligt 
återhämtningsprogrammet som föreskrivs 
där.

(1) Förslagen ska endast berättiga till stöd 
enligt återhämtningsprogrammet om de 
leder till att projekt avseende 
energieffektivitet, inklusive 
energieffektivitet i byggnader, eller som är 
upptagna i del A i bilagan genomförs och 
de inte överstiger det maximala belopp för 
stöd enligt återhämtningsprogrammet som 
föreskrivs där.

Or. ro

Motivering

Energieffektivitet är ett område som kan bidra till Europas ekonomiska utveckling.

Ändringsförslag 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) för långsiktiga projekt som beräknas 
starta före slutet av 2010,

Or. en

Motivering

För att se till att de projekt som är berättigade till finansiering i enlighet med denna 
förordning faktiskt bidrar till den ekonomiska återhämtningen är det viktigt att projekten i 
fråga har kommit i gång inom ett och ett halvt år från och med nu. Det är lika viktigt att 
finansieringen inriktas på storskaliga projekt så att de bidrar till ekonomisk återhämtning 
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under lång tid. 

Ändringsförslag 79
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De olika projekten ska prioriteras i 
enlighet med genomförbarheten och hur 
snabbt de kan fullföljas.

Or. en

Motivering

Man bör prioritera projekt på kort sikt, med resultat på kort sikt, så att de kan bidra ordentlig 
till att tackla den rådande krisen.

Ändringsförslag 80
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projektets mognadsgrad, i synnerhet 
avseende den mån i vilken arbetet kan 
komma igång tidigt och finansiering anslås 
före utgången av 2010.

a) Projektets mognadsgrad, i synnerhet 
avseende den mån i vilken arbetet kan 
komma igång tidigt och finansiering anslås 
före utgången av 2011.

Or. en

Motivering

Återhämtningsplanen har utarbetats som en stimulans för Europas ekonomi, baserad på EU:s 
långsiktiga mål, och genom att garantera en förbättrad sammankopplingskapacitet mellan 
elnäten erbjuder den en fantastisk möjlighet att styra utvecklingen i riktning mot en inre 
energimarknad i EU. 
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Ändringsförslag 81
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Den period inom vilken den 
förbättrade sammankopplingskapacitet 
mellan elnäten måste vara tillgänglig för 
marknadens aktörer, vilken inte får vara 
längre än tre år efter att stödet beviljades.

Or. en

Motivering

Återhämtningsplanen har utarbetats som en stimulans för Europas ekonomi, baserad på 
EU:s långsiktiga mål, och genom att garantera en förbättrad sammankopplingskapacitet 
mellan elnäten erbjuder den en fantastisk möjlighet att styra utvecklingen i riktning mot en 
inre energimarknad i EU. 

Ändringsförslag 82
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Ökningen av transportkapaciteten för 
el eller gas, åtminstone mellan gränserna 
för de medlemsstater som deltar i 
projektet, oberoende av om stöd har 
beviljats en eller flera av dessa 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Återhämtningsplanen har utarbetats som en stimulans för Europas ekonomi, baserad på EU:s 
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långsiktiga mål, och genom att garantera en förbättrad sammankopplingskapacitet mellan 
elnäten erbjuder den en fantastisk möjlighet att styra utvecklingen i riktning mot en inre 
energimarknad i EU. 

Ändringsförslag 83
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) Den mån i vilket projektet ligger i linje 
med prioriteringarna i vart och ett av de 
regionala initiativ som leds av Europeiska 
gruppen av tillsynsmyndigheten för el och 
gas (ERGEG), med syftet att åstadkomma 
en inre energimarknad i EU.

Or. en

Motivering

Återhämtningsplanen har utarbetats som en stimulans för Europas ekonomi, baserad på 
EU:s långsiktiga mål, och genom att garantera en förbättrad sammankopplingskapacitet 
mellan elnäten erbjuder den en fantastisk möjlighet att styra utvecklingen i riktning mot en 
inre energimarknad i EU. 

Ändringsförslag 84
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Potentialen för förbättring av 
energieffektiviteten och minskning av 
primärenergiförbrukningen inom 
byggnadssektorn och på andra håll.

Or. ro
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Motivering

Med tanke på utvärderingen av inkommande förslag, bör de kriterier som kommissionen 
tillämpar inkludera utrymme för förbättring av energieffektiviteten och minskning av 
primärenergiförbrukningen inom byggnadssektorn och på andra håll.

Ändringsförslag 85
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De olika projekten ska prioriteras i 
enlighet med hur stor sannolikheten är 
för ett framgångsrikt genomförande och 
hur snabbt de kan fullföljas.

Or. en

Motivering

Man bör prioritera projekt på kort sikt, med resultat på kort sikt, så att de kan bidra ordentlig 
till att tackla den rådande krisen.

Ändringsförslag 86
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt återhämtningsprogrammet 
för projekt för vindkraft till havs ska 
tilldelas efter en inbjudan att lämna förslag 
som begränsas till sådana åtgärder som 
leder till att projekt förtecknade i del B i 
bilagan genomförs.

1. Stöd enligt återhämtningsprogrammet 
för projekt för vindkraft till havs ska 
tilldelas efter en inbjudan att lämna förslag 
om genomförande av projekt, t.ex. sådana 
som förtecknas som vägledning i del B i 
bilagan.

Or. en
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Motivering

Bilagan måste justeras på motsvarande sätt.

Ändringsförslag 87
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Projekt för vindkraft till havs, som det 
hänvisas till i punkt 1, ska beviljas 
finansiering i enlighet med 
prioriteringarna i den europeiska 
strategiska planen för energiteknik 
(SET-planen). Denna plan ska beaktas 
när man fastslår framtida 
finansieringsprioriteringar i anknytning 
till de sex europeiska 
näringslivsinitiativen i SET-planen.

Or. en

Motivering

SET-planen syftar till att skynda på utvecklingen av en omfattande portfölj av tekniker som 
alla kommer att behövas för att bidra till kampen mot klimatförändringen och för att göra 
energiförsörjningen tryggare. Denna återhämtningsplan bidrar till förskottsbetalningar 
endast för vindkraft till havs och avskiljning och lagring av koldioxid. I framtida diskussioner 
om budgeten måste man överväga behovet av finansiering av andra tekniker, så att inte dessa 
andra tekniker försummas eller att vindkraft till havs och avskiljning och lagring av koldioxid 
får dubbel finansiering från olika källor, till nackdel för andra sektorer.

Ändringsförslag 88
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förslagen ska endast berättiga till stöd 1. Förslagen ska endast berättiga till stöd 

Adlib Express Watermark



AM\772702SV.doc 51/97 PE421.268v01-00

SV

enligt återhämtningsprogrammet om de 
leder till att projekten i del B i bilagan
genomförs och de inte överstiger det 
maximala belopp för stöd enligt 
återhämtningsprogrammet som föreskrivs 
där samt uppfyller följande villkor:

enligt återhämtningsprogrammet om de 
leder till att sådana projekt som är 
förtecknade i bilaga B, del B genomförs.

Or. en

Motivering

Man bör prioritera projekt på kort sikt, med resultat på kort sikt, så att de kan bidra ordentlig 
till att tackla den rådande krisen.

Ändringsförslag 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekttidtabellen ska inkludera 
väsentliga investeringar under 2009 och
2010.

a) Projektet är ett långsiktigt projekt som 
beräknas starta före slutet av 2010,

Or. en

Motivering

För att se till att de projekt som kan komma i fråga för finansiering enligt denna förordning 
verkligen bidrar till ekonomisk återhämtning är det mycket viktigt att projekten i fråga har 
kommit igång inom ett och ett halvt år från och med nu. Det är lika viktigt att finansieringen 
inriktas på storskaliga projekt så att de bidrar till ekonomisk återhämtning under lång tid.
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Ändringsförslag 90
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De olika projekten ska prioriteras i 
enlighet med deras genomförbarhet och 
hur snabbt de kan fullföljas.

Or. en

Motivering

Man bör prioritera projekt på kort sikt, med resultat på kort sikt, så att de kan bidra ordentlig 
till att tackla den rådande krisen.

Ändringsförslag 91
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Den mån i vilken de EU-företag som 
nämns i artikel 12.4 vederbörligen ingår i 
den berörda EU-branschen.

Or. en

Motivering

Om återhämtningsplanen ska kunna utlösa de önskade effekterna bör den innehålla en 
konsekvent återspegling av gemenskapens näringsliv.
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Ändringsförslag 92
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De olika projekten bör prioriteras i 
enlighet med genomförbarheten och hur 
snabbt de kan fullföljas.

Or. en

Motivering

Man bör prioritera projekt på kort sikt, med resultat på kort sikt, så att de kan bidra ordentlig 
till att tackla den rådande krisen.

Ändringsförslag 93
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd enligt återhämtningsprogrammet 
för projekt för avskiljning och lagring av 
koldioxid ska beviljas för åtgärder som 
leder till genomförande av projekt i del C i 
bilagan.

1. Stöd enligt återhämtningsprogrammet 
för projekt för avskiljning och lagring av 
koldioxid ska beviljas för åtgärder som 
leder till genomförande av sådana projekt 
som ingår i del C i bilagan.

Or. en

Motivering

Bilagan måste justeras på motsvarande sätt.
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Ändringsförslag 94
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Högst fem projekt får beviljas stöd enligt 
återhämtningsprogrammet. Stödet får inte 
överstiga 250 miljoner euro per projekt.

4. Högst fem projekt får beviljas stöd enligt 
återhämtningsprogrammet. Stödet får inte 
överstiga 150 miljoner euro per projekt.

Or. en

Ändringsförslag 95
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Projekten för avskiljning och lagring 
av koldioxid som nämns i punkt 1 ska 
beviljas stöd i enlighet med den 
europeiska strategiska planen för 
energiteknik (SET-planen). Denna 
finansiering ska beaktas när man fastslår 
framtida finansieringsprioriteringar i 
anknytning till de sex europeiska 
näringslivsinitiativen i SET-planen.

Or. en

Motivering

SET-planen syftar till att skynda på utvecklingen av en omfattande portfölj av tekniker som 
alla kommer att behövas för att bidra till kampen mot klimatförändringen och för att göra 
energiförsörjningen tryggare. Denna återhämtningsplan bidrar till förskottsbetalningar 
endast för vindkraft till havs och avskiljning och lagring av koldioxid. I framtida diskussioner 
om budgeten måste man överväga behovet av finansiering av andra tekniker, så att inte dessa 
andra tekniker försummas eller att vindkraft till havs och avskiljning och lagring av koldioxid 
får dubbel finansiering från olika källor, till nackdel för andra sektorer.
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Ändringsförslag 96
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förslag kan endast berättiga till stöd 
enligt återhämtningsprogrammet om de 
leder till att projekt förtecknade i del C i 
bilagan genomförs och om de uppfyller 
följande villkor:

1. Förslagen ska endast berättiga till stöd 
enligt återhämtningsprogrammet om de 
leder till att sådana projekt som är 
förtecknade i del C i bilagan genomförs.

Or. en

Motivering

Bilagan måste justeras på motsvarande sätt.

Ändringsförslag 97
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekten ska visa att de har kapacitet att 
avskilja minst 85 % av koldioxiden i 
kraftverk med en elektrisk uteffekt på 
minst 300 MW eller likvärdigt och att de 
har kapacitet att transportera och 
geologiskt lagra koldioxiden på ett säkert 
sätt under jord.

a) Projekten ska visa att de har kapacitet att 
avskilja minst 85 % av koldioxiden i 
kraftverk med en elektrisk uteffekt på 
minst 300 MW eller likvärdigt (eller 
avskiljningsutrustning för flöden av 
flytande gas motsvarande en uteffekt på 
minst 300 MWe i ett större kraftverk) och 
att de har kapacitet att transportera och 
geologiskt lagra koldioxiden på ett säkert 
sätt under jord.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att specificera att det är möjligt att genomföra demonstrationsprojekt för 
avskiljning och lagring av koldioxid som avser flytande gas motsvarande en uteffekt på minst 
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300 MWe, även om kraftverket har en kapacitet som överstiget 300 MW (t.ex. 800 MW). Detta 
skulle göra det möjligt att hålla nere totalkostnaden utan att samtidigt påverka 
demonstrationens effektivitet.

Ändringsförslag 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekten ska visa att de har kapacitet att 
avskilja minst 85 % av koldioxiden i 
kraftverk med en elektrisk uteffekt på 
minst 300 MW eller likvärdigt och att de 
har kapacitet att transportera och 
geologiskt lagra koldioxiden på ett säkert 
sätt under jord.

a) Projekten ska visa att de har kapacitet att 
avskilja minst 85 % av koldioxiden i 
kraftverk med en elektrisk uteffekt på 
minst 300 MW eller likvärdigt (eller 
avskiljningsutrustning för flöden av 
flytande gas motsvarande en uteffekt på 
300 MWe i ett större kraftverk) och att de 
har kapacitet att transportera och 
geologiskt lagra koldioxiden på ett säkert 
sätt under jord.

Or. xm

Motivering

Molti progetti dimostrativi, che si basano sulla cattura post-combustione, saranno realizzati 
su impianti di taglia superiore ai 300 MW, trattando non tutta la portata di fumi prodotta 
dalla caldaia ma solo una sua parte. L'emendamento consente che questo avvenga purchè la 
portata trattata sia uguale o superiore a quella che sarebbe prodotta da un impianto da 300 
MW avente la stessa tecnologia. La scelta di non trattare l'intera portata permette di ridurre 
il costo della dimostrazione senza comprometterne la significatività. Infatti gli impianti di 
cattura post-combustione della CO2 saranno di tipo modulare.

Ändringsförslag 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Projekten ska visa att de har kapacitet att a) Projekten ska visa att de har kapacitet att 
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avskilja minst 85 % av koldioxiden i 
kraftverk med en elektrisk uteffekt på 
minst 300 MW eller likvärdigt och att de 
har kapacitet att transportera och 
geologiskt lagra koldioxiden på ett säkert 
sätt under jord.

avskilja minst 85 % av koldioxiden i 
kraftverk med en elektrisk uteffekt på 
minst 250 MW eller likvärdigt och att de 
har kapacitet att transportera och 
geologiskt lagra koldioxiden på ett säkert 
sätt under jord.

Or. en

Motivering

Utan tröskelvärdet på 250 MW skulle ett antal projekt som är upptagna som stödberättigade 
projekt i bilagan inte kvalificera sig för finansiering från programmet.

Ändringsförslag 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Projekttidtabellen ska inkludera
väsentliga investeringar under 2009 och
2010.

b) Projekten ska kunna ingå åtaganden 
för väsentliga investeringar senast 2010, 
förutsatt att de har fått de godkännanden 
av planerna som krävs. Huvudplanen för 
utgifterna ska upprättas senast 2013, med 
den sista utbetalningen planerad till 
2014/2015.

Or. xm

Motivering

Den ursprungliga formuleringen som kräver stora investeringsutgifter 2009 och 2010 tar inte 
hänsyn till att ingen investering kan genomföras innan godkännande har getts. Detta beror av 
införlivandet på nationell nivå av direktivet om geologisk lagring av koldioxid, och enligt de 
mest optimistiska prognoserna kan man förvänta sig ett godkännande efter två år. 
Förmodligen kommer den största delen av investeringskostnaderna att uppstå före 2013 och 
kommer att minska kraftigt under 2014 och 2015.
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Ändringsförslag 101
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Projekttidtabellen ska inkludera
väsentliga investeringar under 2009 och
2010.

b) Projekten ska kunna ingå åtaganden 
för väsentliga investeringar senast 2010, 
förutsatt att de har fått de godkännanden 
av planerna som krävs. Huvudplanen för 
utgifterna ska upprättas senast 2013, med 
de sista utbetalningarna planerade till 
2014/2015.

Or. en

Motivering

Med tanke på den verkliga tidsåtgången för att införliva direktivet om avskiljning och lagring 
av koldioxid och de administrativa förfarandena för godkännande, är det nödvändigt att 
tillåta att huvudplanen för utgifterna upprättas senast 2013, med de sista utbetalningarna 
planerade till 2014/2015.

Ändringsförslag 102
Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Projekttidtabellen ska inkludera 
väsentliga investeringar under 2009 och 
2010.

b) Projekttidtabellen ska inkludera ett 
väsentligt kapitalåtagande inom de första 
två åren efter att stöd har beviljats. Alla 
åtaganden ska göras under förutsättning 
att det finns en nationell ram och att de 
nödvändiga tillstånden ges.

Or. en

Motivering

Processen för att välja demonstrationsprojekt kan mycket väl hålla på ända till slutet av 2009. 
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De specifika datum som föreslås skulle då inte längre stämma överens med processen. Varje 
kaitalåtagande kan göras avhängigt endast av omständigheter bortom projektledarnas 
kontroll.

Ändringsförslag 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Projekttidtabellen ska inkludera 
väsentliga investeringar under 2009 och
2010.

b) Projektet är ett långsiktigt projekt som 
beräknas starta före slutet av 2010.

Or. en

Motivering

För att se till att de projekt som är berättigade till finansiering i enlighet med denna 
förordning faktiskt bidrar till den ekonomiska återhämtningen är det viktigt att projekten i 
fråga har kommit i gång inom ett och ett halvt år från och med nu. Det är lika viktigt att 
finansieringen inriktas på storskaliga projekt så att de bidrar till ekonomisk återhämtning 
under lång tid.

Ändringsförslag 104
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Projekttidtabellen ska inkludera 
väsentliga investeringar under 2009 och 
2010.

b) Projekttidtabellen ska göra det möjligt 
att anslå medel under 2011 och ska 
inkludera väsentliga investeringar senast 
vid utgången av 2012.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Projekttidtabellen ska inkludera
väsentliga investeringar under 2009 och 
2010.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 106
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De olika projekten ska prioriteras i 
enlighet med genomförbarheten och hur 
snabbt de kan fullföljas.

Or. en

Motivering

Man bör prioritera projekt på kort sikt, med resultat på kort sikt, så att de kan bidra ordentlig 
till att tackla den rådande krisen.
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Ändringsförslag 107
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett sunt finansieringspaket för hela 
investeringsfasen för projektet.

b) Ett sunt finansieringspaket för hela 
investeringsfasen för projektet på grundval 
av en omfattande finansieringsplan och 
en specificering av områden, moment 
eller investeringsfaser som finansieringen 
ska gå till.

Or. en

Motivering

I förordningen ska det klart och otvetydigt specificeras vad som behövs för att utvärdera 
finansieringsplanen i ett projektförslag. En allmän formulering för denna artikel skulle 
kanske inte ge kommissionen tillräckligt med underlag vid urval av projektförslag för 
avskiljning och lagring av koldioxid . 

Ändringsförslag 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett sunt finansieringspaket för hela 
investeringsfasen för projektet.

b) Ett sunt finansieringspaket för hela 
investeringsfasen för projektet på grundval 
av en omfattande finansieringsplan och 
en specificering av områden, moment 
eller investeringsfaser som finansieringen 
ska gå till.

Or. xm

Motivering

Den allmänna formuleringen i artikel 20.1b kanske inte ger kommissionen en tillräcklig 
bedömningsgrund vid urval av projekt för avskiljning och lagring av koldioxid. I 

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 62/97 AM\772702SV.doc

SV

förordningen bör det därför klart och otvetydigt specificeras vad som bör användas som 
underlag för att bedöma finansieringspaketet för ett föreslaget projekt.

Ändringsförslag 109
Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Begärt stöd per ton förhindrade 
koldioxidutsläpp under de fem första 
driftåren (viktning på 40 %).

a) Begärt stöd per ton förhindrade 
koldioxidutsläpp under de fem första 
driftåren med beaktande av bland annat 
avgörande faktorer såsom storleken på 
projekten, den teknik och det bränsle som 
används och transportsätten (viktning på 
20 %).

Or. en

Motivering

Förslaget är alldeles för allmänt hållet. Kostnaden per ton koldioxid beror bland annat på 
faktorer såsom projektets storlek, den teknik som tillämpas (före eller efter förbränningen), 
det bränsle som används, transportsätten (inbegripet längden på rörledningarna) osv.

Ändringsförslag 110
Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Projektets komplexitet och 
innovationsgraden för anläggningen som 
helhet tillsammans med annan tillhörande 
forskningsverksamhet samt det 
engagemang som visats från 
stödmottagarnas sida att sprida resultaten 
av de tekniska framsteg som gjorts inom 
projektet till andra aktörer i Europa på ett 
sätt som är förenligt med 

b) Projektets komplexitet och 
innovationsgraden för anläggningen som 
helhet tillsammans med annan tillhörande 
forskningsverksamhet samt det 
engagemang som visats från 
stödmottagarnas sida att sprida resultaten 
av de tekniska framsteg som gjorts inom 
projektet till andra aktörer i Europa på ett 
sätt som är förenligt med 
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gemenskapslagstiftningen och särskilt med 
de mål och strukturer som beskrivs i En 
europeisk strategisk plan för energiteknik 
(viktning på 40 %).

gemenskapslagstiftningen och särskilt med 
de mål och strukturer som beskrivs i En 
europeisk strategisk plan för energiteknik 
(viktning på 20 %).

Or. en

Motivering

Man bör inte uppmuntra komplexitet i sig. Det måste råda en balans mellan sannolikheten att 
projektet kommer att ge de förväntade resultaten och risken med tekniken.

Ändringsförslag 111
Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Sannolikheten att projektet kommer 
att uppnå de förväntade resultaten 
(viktning på 20 %).

Or. en

Motivering

Man bör inte uppmuntra komplexitet i sig. Det måste råda en balans mellan sannolikheten att 
projektet kommer att ge de förväntade resultaten och risken med tekniken.

Ändringsförslag 112
Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Ytterligare fördelar av projektet, 
såsom dess bidrag till en framtida 
europeisk infrastruktur för avskiljning 
och lagring av koldioxid som skulle 
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främja framtida kommersiella projekt 
(viktning på 20 %). 

Or. en

Motivering

Man bör inte uppmuntra komplexitet i sig. Det måste råda en balans mellan sannolikheten att 
projektet kommer att ge de förväntade resultaten och risken med tekniken.

Ändringsförslag 113
Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 
koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
80 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 
koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
80 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna. Andra 
finansieringskällor ska inte uteslutas på 
grund av att stöd enligt 
återhämtningsprogrammet mottas.

Or. en

Ändringsförslag 114
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
planeringsfasen och investeringsfasen för 
projektet som endast kan tillskrivas 
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koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
80 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.

avskiljning och lagring av koldioxid. 
Stödet får inte överstiga 80 % av de totala 
stödberättigande investeringskostnaderna.

Or. en

Motivering

Även kostnader under planeringsfasen för det fullskaliga projektet behöver tas med bland de 
stödberättigade investeringskostnaderna. Den inledande fasen i ett projekt är i högsta grad 
en integrerad del av det storskaliga projektets genomförande.

Ändringsförslag 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 
koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
80 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
planeringsfasen och investeringsfasen för 
projektet som endast kan tillskrivas 
avskiljning och lagring av koldioxid. 
Stödet får inte överstiga 80 % av de totala 
stödberättigande investeringskostnaderna.

Or. xm

Motivering

I enlighet med andan i detta förslag till förordning behöver även kostnader under 
planeringsfasen för det fullskaliga projektet tas med bland de stödberättigade 
investeringskostnaderna. Den inledande planeringsfasen är i själva verket en integrerad del 
av genomförandet av de storskaliga projekt som ska samfinansieras.
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Ändringsförslag 116
Philippe Busquin

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 
koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
80 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 
koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
50 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 
koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
80 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 
koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
50 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.

Or. en

Motivering

De tre olika projektområdena i återhämtningsplanen måste behandlas lika. 
Återhämtningsplanen syftar till att ”maximera fördelar och minimera kostnader”. För mycket 
tonvikt ligger på avskiljning och lagring av koldioxid. Skattebetalarnas pengar måste 
användas på ett sätt så att fördelar snabbt uppstår. Genom att minska andelen 
stödberättigade investeringskostnader till nivån för sammanlänkningsprojekt och projekt till 
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havs skulle ytterligare pengar kunna frigöras utan att den totala finansieringen av 
återhämtningsplanen skulle öka. 

Ändringsförslag 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 
koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
80 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 
koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
50 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.

Or. en

Motivering

Denna ändring behövs för att skapa samstämmighet med principerna i betänkandet om 
handel med utsläppsrätter (skäl 20), som antogs av Europaparlamentet i december 2008.  

Ändringsförslag 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 
koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
80 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 
koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
50 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.
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Or. en

Ändringsförslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 
koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
80 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.

Stödet enligt återhämtningsprogrammet ska 
bidra till kostnaderna för sådana inslag i 
investeringsfasen för projektet som endast 
kan tillskrivas avskiljning och lagring av 
koldioxid, med beaktande av möjliga 
driftsfördelar. Stödet får inte överstiga 
50 % av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 121
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet enligt återhämtningsprogrammet 
ska inte påverka ytterligare 
samfinansiering från medlemsstaterna 
och andra gemenskapsinstrument, 
förutsatt att det totala belopp som 
finansieras av gemenskapen och 
nationella instrument inte överstiger 80 %
av de totala stödberättigande 
investeringskostnaderna.

Or. en

Motivering

För att undvika möjliga tolkningsproblem behöver man förtydliga - såsom i det reviderade 
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direktivet om handel med utsläppsrätter - att demonstrationsprojekt också skulle kunna 
finansieras av medlemsstaterna och/eller andra europeiska instrument. Detta skulle öka 
förtroendet för investeringar i teknik för avskiljning och lagring av koldioxid eftersom 
tillämpningen av denna anses vara av strategisk betydelse för att uppnå de europeiska 
klimatförändringsmålen. 

Ändringsförslag 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet enligt återhämtningsprogrammet 
ska inte påverka ytterligare 
samfinansiering från medlemsstaterna 
och andra gemenskapsinstrument.

Or. xm

Motivering

Det är nödvändigt att förtydliga - såsom i det reviderade direktivet om handel med 
utsläppsrätter - att sådana projekt också kan finansieras av medlemsstaterna och/eller andra 
europeiska instrument. Detta skulle undvika möjliga tolkningsproblem och bidra till att skapa 
det nödvändiga förtroendet för investeringar i teknik för avskiljning och lagring av koldioxid, 
vars tillämpning är av strategisk betydelse för att uppnå de europeiska målen för bekämpning 
av klimatförändringen. 

Ändringsförslag 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enligt den inbjudan att lämna förslag 
som avses i artikel 18.2 ska kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 28.2, välja ut de förslag som 
kommer att få stöd enligt 
återhämtningsprogrammet och fastställa 

1. Enligt den inbjudan att lämna förslag 
som avses i artikel 18.2 ska kommissionen, 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 28.2, välja ut de förslag som 
kommer att få stöd enligt 
återhämtningsprogrammet och fastställa 
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det belopp för stöd enligt 
återhämtningsprogrammet som kommer att 
beviljas. Kommissionen ska fastställa 
villkor och förfaranden för genomförandet 
av förslagen.

det belopp för stöd enligt 
återhämtningsprogrammet som kommer att 
beviljas. Kommissionen ska fastställa 
villkor och förfaranden för genomförandet 
av förslagen. Kommissionen ska upprätta 
reservförteckningar över förslag. 

Or. en

Ändringsförslag 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska var tredje månad 
offentliggöra en rapport med den 
uppdaterade förteckningen över förslag 
och de förväntade datumen för byggstart.

Or. en

Motivering

De flesta av projekten i bilagorna A, B, C och D kommer inte att genomföras inom erforderlig 
tid och kommer således inte få några omedelbara positiva effekter på ekonomin och 
sysselsättningen. Å andra sidan kan den förnybara energisektorn, och mer konkret solkraften, 
bidra med demonstrationsprojekt som kan starta genast och få positiva effekter på såväl 
energiområdet som ekonomin i stort. Kommissionen bör skapa en ny bilaga E med förslag 
inom sektorn för förnybar energi, i synnerhet solkraft. 

Ändringsförslag 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om något av förslagen i 
huvudförteckningen drabbas av 
förseningar så att den faktiska 
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byggstarten inte kan ske före den 
30 juni 2010 ska förslag från 
reservförteckningen med motsvarade 
stödbehov föras över till 
huvudförteckningen och genast påbörjas. 

Or. en

Motivering

De flesta av projekten i bilagorna A, B, C och D kommer inte att genomföras inom erforderlig
tid och kommer således inte få några omedelbara positiva effekter på ekonomin och 
sysselsättningen. Å andra sidan kan den förnybara energisektorn, och mer konkret solkraften, 
bidra med demonstrationsprojekt som kan starta genast och få positiva effekter på såväl 
energiområdet som ekonomin i stort. Kommissionen bör skapa en ny bilaga E med förslag 
inom sektorn för förnybar energi, i synnerhet solkraft. 

Ändringsförslag 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Förslag till förordning
Kapitel II – avsnitt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 3a
ENERGISMARTA STÄDER

Artikel 22a
Stöd enligt återhämtningsprogrammet för 
energismarta städer ska tilldelas efter en 
inbjudan att lämna förslag som begränsas 
till åtgärder för genomförande av projekt 
som förtecknas i del Ca (ny) i bilagan.

Or. en

Motivering

Stadsområden hyser 80 procent av EU:s befolkning och svarar för 70 procent av 
växthusgasutsläppen, och spelar således en nyckelroll i kampen mot klimatförändringen. 
Återhämtningsplanens tilldelning av 500 miljoner EUR till städer enligt kommissionens 
ursprungliga förslag har avlägsnats från förteckningen över åtgärder. Det finns dock en 
enorm potential för investeringar i hållbar energi på lokal nivå som både skapar 
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arbetstillfällen och bidrar till att klimat- och energimålen uppnås snabbare.

Ändringsförslag 127
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Kapitel II – avsnitt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 3a
Artikel 22a

1. Vid finansiering av projekt avseende 
energibesparingar och energieffektivitet 
ska det bedrivas ett nära samarbete 
mellan olika finansiella institutioner, 
särskilt EIB och EIF. 
2. Dessutom ska det bedrivas ett nära 
samarbete mellan lokala myndigheter vid 
förverkligandet av projekten i fråga och 
de olika programmen, såsom ”smarta 
städer”, som ska anses vara finansierbara 
projekt. Dessa projekt är bland annat 
sådana som fokuserar på lokala medel för 
hållbar energi och klimat, direktlån för 
EU:s städer och lokala banker för 
hållbara åtgärder, lokala energi- och 
klimatbyråer och upplysningskampanjer 
om marknaden för energismarta 
byggnader.

Or. en

Motivering

Projekten i denna förordning kan främjas i samarbete med de olika 
investeringsmöjligheterna.
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Ändringsförslag 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

DIREKTA ANSLAG OCH INNOVATIVA 
FINANSIERINGSINSTRUMENT

Or. en

Motivering

Istället för att som kommissionen föreslår ha mycket specifika bestämmelser för varje möjligt 
delprogram skulle ett bättre och enklare förslag vara att ha övergripande bestämmelser som 
täcker alla delprogram. Vi har därför ersatt allt i kapitel II med en uppsättning gemensamma 
bestämmelser i kapitel III. Dessa gemensamma bestämmelser införs med detta 
ändringsförslag.

Ändringsförslag 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny) – efter rubriken i kapitel III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Stödberättigande

1. Förslagen ska endast berättiga till stöd 
enligt återhämtningsprogrammet om de 
leder till att projekt inom de områden som 
omfattas av artikel 1 genomförs.
2. Beroende på projektets art kan 
förslagen lämnas in
a) av en eller flera medlemsstater eller av 
flera städer i EU gemensamt,
b) med godkännande från den eller de 
medlemsstater och/eller behöriga 
myndigheter (städer, provinser eller 
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regioner) som är direkt berörda av det 
aktuella projektet, av ett eller flera 
offentliga eller privata företag eller organ 
gemensamt, eller
c) med godkännande från samtliga 
medlemsstater och/eller behöriga 
myndigheter (städer, provinser eller 
regioner) som är direkt berörda av det 
aktuella projektet, av en eller flera 
internationella organisationer 
gemensamt, eller
d) med godkännande från samtliga 
medlemsstater och/eller behöriga 
myndigheter (städer, provinser eller 
regioner) som är direkt berörda av det 
aktuella projektet, av ett gemensamt 
företag, eller
e) av ett eller flera företag gemensamt.
2. Förslag från fysiska personer är inte 
stödberättigande.

Or. en

Ändringsförslag 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 22b (ny) – efter rubriken i kapitel III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22b
Urvals- och tilldelningskriterier

1. Vid bedömningen av de förslag som 
lämnats in enligt förslagsinfordran ska 
kommissionen tillämpa principen om 
egna meriter som innebär följande 
kriterier:
– Projektets mognadsgrad, i synnerhet 
avseende den mån i vilken arbetet kan 
komma igång tidigt och åtagandet att 
genomföra en betydande andel av 
anslagen i fråga före utgången av 2010, 
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och en bevisad förmåga att utföra 
genomförbarhetsstudier, förberedande 
och tekniska utredningar och erhålla 
licenser och tillstånd före juni 2010.
– Potentialen för långsiktiga samhälleliga 
fördelar vad avser energisäkerhets- och 
klimatförändringsmålen, särskilt genom 
att främja förnybar energi och 
energieffektivitet.
– En sund och tekniskt adekvat metod och 
ett sund finansieringspaket för hela 
investeringsfasen för projektet, särskilt 
genom hänvisningar till hur många 
arbetstillfällen som sannolikt kan skapas 
och hur stor den inhemska 
multiplikatoreffekten kan bli och i vilken 
mån underutnyttjande mänskliga resurser 
och naturresurser kan komma till nytta.

Or. en

Ändringsförslag 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 22c (ny) – efter rubriken i kapitel III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22c
Finansieringsvillkor

1. Stödet enligt återhämtningsprogrammet 
ska bidra till kostnaderna för tekniskt stöd 
och konstruktion av projekt, med 
beaktande av möjliga driftsfördelar i 
tillämpliga fall.
När det gäller projekt som upptas på den 
preliminära förteckningen över projekt i 
bilagan får stödet enligt 
återhämtningsprogrammet, beräknat som 
summan av de direkta anslag och 
innovativa finansieringsinstrument som 
tilldelas varje projekt, inte överstiga det 
maximibelopp för stöd enligt 
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återhämtningsprogrammet som där 
fastställs.
3. Stöd i form av direkta anslag ur 
återhämtningsprogrammet får inte 
överstiga 50 % av stödberättigande 
investeringskostnader per projekt. 

Or. en

Ändringsförslag 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 22d (ny) – efter rubriken i kapitel III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22d
Instrument

1. På grundval av inbjudan att lämna 
förslag ska kommissionen, i tillämpliga 
fall och utgående från den preliminära 
förteckningen i bilagan, välja ut de 
förslag som kommer att få stöd enligt 
återhämtningsprogrammet efter det att 
dessa förslags förenlighet med de kriterier 
för stödberättigande som fastställs i 
artikel 22a och de urvals- och 
tilldelningskriterier som fastställs i 
artikel 22b utvärderats, och fastställa det 
stödbelopp ur återhämtningsprogrammet 
som kommer att beviljas. Villkor och 
förfaranden för deras genomförande ska 
fastställas i ett samarbetsavtal som ingås 
mellan kommissionen och 
stödmottagarna. Kommissionen ska 
informera stödmottagarna om allt stöd 
enligt återhämtningsprogrammet som 
kommer att beviljas.
2. Stöd enligt återhämtningsprogrammet 
ska beviljas på grundval av avtal om 
direkta anslag eller innovativa 
finansinstrument, så som föreskrivs i 
artikel 23. 
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Or. en

Ändringsförslag 133
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En del av gemenskapens stöd till de 
projekt som förtecknas i bilagan kan 
genomföras genom ett bidrag till ett 
lämpligt instrument i Europeiska 
investeringsbankens regi. Bidraget får inte 
överstiga 500 miljoner euro.

1. En del av gemenskapens stöd till de 
projekt såsom de som förtecknas i bilagan 
kan genomföras genom ett bidrag till ett 
lämpligt instrument i Europeiska 
investeringsbankens regi. Bidraget får inte 
överstiga 500 miljoner euro.

Or. en

Motivering

Bilagan måste justeras på motsvarande sätt.

Ändringsförslag 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Annat stöd enligt 
återhämtningsprogrammet och andra 

instrument

Stöd enligt återhämtningsprogrammet 
genom innovativa 

finansieringsinstrument
1. En del av gemenskapens stöd till de 
projekt som förtecknas i bilagan kan 
genomföras genom ett bidrag till ett 
lämpligt instrument i Europeiska 
investeringsbankens regi. Bidraget får 
inte överstiga 500 miljoner euro.

1. Gemenskapen ska ge ett finansiellt 
bidrag till kapitaltilldelning för lån eller 
garantier eller för aktier eller andra 
finansiella produkter som EIB, EIF eller 
andra offentliga banker utfärdar på 
grundval av sina egna medel i form av 
lämpliga finansiella instrument, i syfte att 
stödja projekt för sammankoppling av 
gas- och elnät, energieffektivitet, förnybar 
energi och smarta städer och 
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miljöindustrier.
Dessa instrument ska utvecklas av 
kommissionen tillsammans med EIB, EIF 
och offentliga banker som har erfarenhet 
på området.
1a. Bidraget från EU:s budget till EIB 
och andra offentliga finansiella 
institutioner bör uppgå till 50 % av den 
totala finansieringsram som avses i artikel 
3.1, dvs. 1,875 miljoner EUR. De berörda 
finansiella institutionerna ska bidra med 
samma belopp. 
De huvudsakliga villkoren och 
förfarandena för instrumenten, inbegripet 
övervakning och kontroll av dem, ska 
fastslås i ett samarbetsavtal mellan 
kommissionen, EIB, EIF eller berörda 
offentliga banker.

2. Risken för gemenskapen i förhållande 
till instrumentet för lånegarantier eller 
andra finansieringsinstrument, inklusive 
förvaltningsavgifter och andra 
stödberättigande kostnader, ska vara 
begränsad till det belopp med vilket 
gemenskapen bidrar till instrumentet och 
Europeiska unionens budget ska inte vara 
bunden av något annat ansvar.

2. Risken för gemenskapen i förhållande 
till instrumentet, inklusive 
förvaltningsavgifter och andra 
stödberättigande kostnader, ska vara 
begränsad till det belopp med vilket 
gemenskapen bidrar till instrumentet och 
Europeiska unionens budget ska inte vara 
bunden av något annat ansvar.

3. Kommissionen ska, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 28.2, 
besluta om storleken på det stöd enligt 
återhämtningsprogrammet som ska 
beviljas instrumentet. Kommissionen och 
Europeiska investeringsbanken ska 
upprätta ett samförståndsavtal med villkor 
och metoder för genomförandet av 
beslutet.

Or. en
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Ändringsförslag 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
Kriterier för stödberättigande och urval 

för andra projekt avseende förnybar 
energi och smarta städer

Förslag som finansieras enligt villkoren i 
artikel 3.2 ska vara stödberättigade enligt 
återhämtningsplanen om de uppfyller 
följande villkor:
– De lämnas in av en eller flera städer i 
EU.
– De planeras att påbörjas före utgången 
av 2011.
– De syftar till att förbättra 
energieffektiviteten och främja andra 
förnybara energikällor, särskilt inom 
byggnads- och transportsektorerna, som 
leder till både en stimulans på kort sikt 
och en mer långsiktig omstrukturering av 
EU:s ekonomi. 

Or. en

Ändringsförslag 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Medlemsstaternas finansiella ansvar

1. Medlemsstaterna ska i nära samarbete 
med kommissionen svara för den tekniska 
övervakningen och den finansiella 
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kontrollen av projekten samt intyga att 
kostnaderna för projekt eller delar av 
projekt verkligen har uppkommit och att 
de är förenliga med denna förordning. 
Medlemsstaterna får begära att 
kommissionen medverkar vid kontroller 
på plats.
2. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om vilka åtgärder som 
vidtagits i enlighet med punkt 1 och ska 
särskilt redogöra för vilka kontroll-, 
lednings- och övervakningssystem som 
har upprättats för att se till att projekt 
genomförs framgångsrikt samt att 
utgifterna i samband med detta är lagliga 
och formellt korrekta.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna finansiella ansvar ska gälla för alla projekt och inte bara för projekt för 
sammanlänkning av gas- och elnät. Därför bör artikel 12 ersättas (kapitel III).

Ändringsförslag 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska genomföra en 
halvtidsutvärdering av stödet enligt 
återhämtningsprogrammet före den 
30 september 2010 i syfte att bedöma hur 
effektivt anslagen utnyttjats. De medel 
som ännu inte anslagits, eller heller inte 
reserverats för pågående upphandlingar, 
ska omfördelas till andra projekt för 
förnybar energi och energieffektivitet, 
inbegripet smarta städer. 

Or. en
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Ändringsförslag 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) För energieffektivitetsprojekt, den 
kommitté som inrättas genom artikel 16 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/32/EG och genom artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/91/EG.

Or. en

Ändringsförslag 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) För smarta städer, Covenant of 
Mayors.

Or. en

Ändringsförslag 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) För energismarta städer, Covenant of 
Mayors.

Or. en
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Ändringsförslag 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna artikel ska 
artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. När det hänvisas till denna artikel ska 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i 
beslut 1999/468/EG ska vara en månad.

Or. en

Ändringsförslag 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Kommissionen ska utarbeta en 
finansiell utvärdering av de effekter som 
de senaste gaskriserna fått på 
medlemsstaterna och beakta resultaten i 
sitt framtida arbete för gemenskapens 
energipolitik.

Or. en
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Ändringsförslag 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska genomföra en 
halvtidsutvärdering av stödet enligt 
återhämtningsprogrammet före den 
30 september 2010 i syfte att bedöma hur 
effektivt anslagen utnyttjats. De medel 
som ännu inte anslagits eller reserverats 
för pågående upphandlingar ska 
omfördelas till projekt för förnybar energi 
så att de kan användas för att stödja 
vindkraft till havs.

Or. en

Motivering

De medel för vilka bemyndiganden gjorts skulle kunna användas för att ytterligare främja 
förnybar teknik.

Ändringsförslag 144
Philippe Busquin

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska genomföra en 
halvtidsutvärdering av stödet enligt 
återhämtningsprogrammet före den 
30 september 2010 i syfte att bedöma hur 
effektivt anslagen utnyttjats. De medel 
som ännu inte reserverats för pågående 
upphandlingar ska omfördelas till projekt 
för förnybar energi så att de kan 
användas för att stödja vindkraft till havs.

Or. en
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Motivering

De medel för vilka bemyndiganden gjorts skulle kunna användas för att ytterligare främja 
förnybar teknik. 

Ändringsförslag 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska övervaka 
genomförandet av förordningen.
Kommissionen ska varje år, i samband 
med presentationen av det preliminära 
budgetförslaget, lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av programmet.

Kommissionen ska övervaka 
genomförandet av förordningen. 
Kommissionen ska varje halvår, bland 
annat i samband med presentationen av det 
preliminära budgetförslaget, lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av programmet.

Utöver de rapporteringskrav som avses i 
första stycket ska kommissionen på 
parlamentets eller rådets begäran lämna 
närmare uppgifter om användningen av 
stödet enligt återhämtningsprogrammet, 
inbegripet av de innovativa 
finansieringsinstrumenten, samt om 
genomförandet av varje projekt, 
inbegripet dess utvecklingsfas och 
konkreta siffror, särskilt vad avser den 
finansiella planeringen.

Or. en

Ändringsförslag 146
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
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Framtidsperspektiv
1. Kommissionen ska utarbeta ett nytt 
program för att hjälpa den ekonomiska 
återhämtningen genom att erbjuda 
finansiellt stöd från gemenskapen åt 
projekt inom energiområdet under 
perioden efter 2010.
2. Kommissionen ska vid utarbetandet av 
ett nytt program beakta rådande 
ekonomiska och politiska omständigheter 
och anordna samråd med alla berörda 
parter och experter. Före detta ska dock 
kommissionen utföra en 
konsekvensbedömning för att avgöra vilka 
områden som har de mest trängande 
investeringsbehoven. 
3. Parallellt med detta ska kommissionen 
utveckla en stark och betydande 
finansieringsmekanism för det nya 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Bilaga – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande projekt Öppen förteckning över stödberättigade 
projekt

Or. en
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Ändringsförslag 148
András Gyürk

Förslag till förordning
Bilaga
Kommissionens förslag

A. SAMMANLÄNKNINGAR

1. Gas

Projekt Lokalisering av projekt som 
får stöd

Planerat 
gemenskaps-
bidrag
(miljoner 
euro)

Den södra gaskorridoren

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Österrike, Ungern, Bulgarien, 
Tyskland, Rumänien
Italien, Grekland

250

100
Sammanlänkningen i Östersjöregionen

Skanled Polen, Danmark, Sverige 150
LNG-nätet

Terminal för flytande naturgas vid polska kusten, 
hamnen i Świnoujście.

Polen 80

Central- och Sydosteuropa

Sammanlänkning Slovakien–Ungern
(Vel’ký Krtíš – Balassagyarmat)
System för överföring av gas i Slovenien, mellan 
den österrikiska gränsen och Ljubljana (förutom 
avsnittet Rogatec-Kidričevo)
Sammanlänkning Bulgarien–Grekland
(Haskovo-Komotini)
Sammanlänkning (gas) Rumänien–Ungern
Utökande av kapaciteten för lagring av gas i 
Tjeckien (”the Czech hub”)
Infrastruktur och utrustning för gasflöden i öst-
västlig riktning vid korta avbrott i försörjningen

Slovakien och Ungern

Slovenien

Bulgarien, Grekland

Rumänien, Ungern
Tjeckien

Samtliga medlemsstater

25

40

20

30
25

20

Medelhavsområdet
Förstärkning av det franska gasnätet längs sträckan 
Afrika–Spanien–Frankrike

Frankrike 150

Nordsjöområdet

                                               
1 Detta stöd kan fördelas parallellt med stöd från Europeiska investeringsbanken.
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Gasledning Tyskland–Belgien–Förenade kungariket
Sammankoppling Frankrike–Belgien

Belgien
Frankrike, Belgien

35
100

TOTALT 1025

2. El

Projekt Lokalisering av projekt 
som får stöd

Planerat 
gemenskaps-
bidrag
(miljoner 
euro)

Sammanlänkningen i Östersjöregionen

Estlink-2
Sammanlänkning Sverige–de baltiska staterna, och 
förstärkning av nätet i de baltiska staterna

Estland, Finland
Sverige, Lettland, Litauen

100
175

Central- och Sydosteuropa

Halle/Saale – Schweinfurt Tyskland 50
Medelhavsområdet

Förstärkning av sammanlänkningen Portugal–
Spanien
Sammanlänkning Frankrike–Spanien (Baixas – Sta 
Llogaia)
Ny undervattenskabel på 380 kV AC mellan Sicilien 
och det italienska fastlandet (Sorgente – Rizziconi)

Portugal
Frankrike, Spanien
Italien

30
150
100

Nordsjöområdet

Sammanlänkning Irland–Wales Irland, 
Förenade kungariket

100

TOTALT 705

3. Projekt för små öar
Initiativ för små isolerade öar Cypern, Malta 20

B. PROJEKT FÖR VINDKRAFT TILL HAVS

Projekt Kapacit-
et

Lokalisering av 
projekt som får 
stöd

Planerat
gemenskaps-
bidrag
(miljoner 
euro)

1) Integrering i kraftnätet av energi från vindkraft till havs
1.1.Baltic I och II - Kriegers Flak I, II, 
III
Bygger på projekt under utveckling.

1.5 GW Danmark, Sverige, 
Tyskland, Polen

150
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Finansieringen syftar till att garantera 
extra kostnader för att säkra en 
gemensam sammanlänkningslösning.
1.2. Nordsjönätet
Modulutveckling av kraftnät till havs, 
demonstration av virtuellt kraftverk till 
havs.

1 GW Förenade 
kungariket, 
Nederländerna, 
Tyskland, Irland, 
Danmark

150

2) Nya turbiner, strukturer och komponenter, optimering av tillverkningskapacitet
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Bygger på projekt för närvarande under 
utveckling. Ny generation turbiner i 
storleken 6–7 MW och innovativa 
strukturer, belägna långt ifrån kusten 
(upp till 100 km) på djupare vatten (upp 
till 40 m).

0.5 GW Tyskland, Polen 150

Aberdeens vindkraftpark till havs
(europeiskt testcenter)
Bygger på projekt för närvarande under 
utveckling. Test av multi-MW-turbiner.
Utveckling av innovativa strukturer och 
understrukturer, inbegripet optimering av 
tillverkningskapacitet för utrustning för 
produktion av vindkraft till havs. En 
ökning på omkring 100 MW kan 
förväntas.

0.25 GW Förenade kungariket 40

2.3 Thornton Bank
Bygger på projekt för närvarande under 
utveckling. Drar lärdom av projektet 
Downvind (samfinansierat genom sjätte 
ramprogrammet). Uppgradering av 
turbinerna i Downvind-anläggningar (5 
MW) på djupt vatten (upp till 30 m) med 
låg visuell inverkan (upp till 30 km).

90MW Belgien 10

TOTALT 500

C. PROJEKT FÖR AVSKILJNING OCH LAGRING AV KOLDIOXID
Projektnamn/
lokalisering

Planerat
gemenskaps-
bidrag
(miljoner 
euro)

Bränsle Kapacitet Avskiljnin
g¬
steknik

Lagrings¬
metod

Huerth Tyskland 250 Kol 450 MW IGCC Saltvattens-
akvifer
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Jaenschwalde Kol 500 MW Oxyfuel Olje-/gasfält
Eemshaven Kol 1200 MW IGCC Olje-/gasfält
Rotterdam Kol 1080 MW PC Olje-/gasfält
Rotterdam

Neder¬
länderna

250

Kol 800 MW PC Olje-/gasfält
Belchatow Polen 250 Kol 858 MW PC Saltvattens-

akvifer
Compostella 
(León)

Spanien 
(med 
Portugal)

250 Kol 500 MW Oxyfuel Saltvattens-
akvifer

Kingsnorth Kol 800 MW PC Olje-/gasfält
Longannet Kol 3390 MW PC Saltvattens-

akvifer
Tilbury Kol 1600 MW PC Olje-/gasfält
Hatfield
(Yorkshire)

Förenade
kungariket

250

Kol 900 MW IGCC Olje-/gasfält

TOTAL 1 250

Parlamentets ändringsförslag

A. SAMMANLÄNKNINGAR

1. Gas

Projekt Lokalisering av projekt som 
får stöd

Planerat 
gemenskaps-
bidrag
(miljoner 
euro)

Den södra gaskorridoren

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Österrike, Ungern, Bulgarien, 
Tyskland, Rumänien
Italien, Grekland

250

115
Sammanlänkningen i Östersjöregionen

Skanled Polen, Danmark, Sverige 165
LNG-nätet

Terminal för flytande naturgas vid polska kusten, 
hamnen i Świnoujście.

Polen 100

Central- och Sydosteuropa

Sammanlänkning Slovakien–Ungern
(Vel’ký Krtíš – Balassagyarmat)
System för överföring av gas i Slovenien, mellan 
den österrikiska gränsen och Ljubljana (förutom 

Slovakien och Ungern

Slovenien

40

50

                                               
1 Detta stöd kan fördelas parallellt med stöd från Europeiska investeringsbanken.
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avsnittet Rogatec-Kidričevo)
Sammanlänkning Bulgarien–Grekland
(Haskovo-Komotini)
Sammanlänkning (gas) Rumänien–Ungern
Utökande av kapaciteten för lagring av gas i 
Tjeckien (”the Czech hub”)
Infrastruktur och utrustning för gasflöden i omvänd
riktning vid korta avbrott i försörjningen

Sammanlänkning Slovakien-Polen

Sammanlänkning Ungern-Kroatien

Sammanlänkning Bulgarien-Rumänien

Bulgarien, Grekland

Rumänien, Ungern
Tjeckien

Österrike, Bulgarien, Tjeckien, 
Estland, Finland, Grekland, 
Ungern, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Polen, Rumänien, 
Slovakien

Slovakien, Polen

Ungern

Bulgarien, Rumänien

50

40
40

100

30

30

20

Medelhavsområdet
Förstärkning av det franska gasnätet längs sträckan 
Afrika–Spanien–Frankrike

Frankrike 200

Galsi (Gasledning Algeriet-Italien) Italien 100

Nordsjöområdet
Gasledning Tyskland–Belgien–Förenade kungariket
Sammankoppling Frankrike–Belgien

Belgien
Frankrike, Belgien

35
200

TOTALT 1565

2. El

Projekt Lokalisering av projekt 
som får stöd

Planerat 
gemenskaps-
bidrag
(miljoner 
euro)

Sammanlänkningen i Östersjöregionen

Estlink-2
Sammanlänkning Sverige–de baltiska staterna, och 
förstärkning av nätet i de baltiska staterna

Estland, Finland
Sverige, Lettland, Litauen

100
175

Central- och Sydosteuropa

Halle/Saale – Schweinfurt Tyskland 50
Medelhavsområdet

Förstärkning av sammanlänkningen Portugal–
Spanien

Portugal
Frankrike, Spanien

30
150
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Sammanlänkning Frankrike–Spanien (Baixas – Sta 
Llogaia)
Ny undervattenskabel på 380 kV AC mellan Sicilien 
och det italienska fastlandet (Sorgente – Rizziconi)

Italien 100

Nordsjöområdet

Sammanlänkning Irland–Wales Irland, 
Förenade kungariket

100

Sammankoppling av elnät Malta–Italien Malta, Italien 20
TOTALT 725

3. Projekt för små öar
Initiativ för små isolerade öar Cypern, Malta 10

B. PROJEKT FÖR VINDKRAFT TILL HAVS

Projekt Kapacit-
et

Lokalisering av 
projekt som får 
stöd

Planerat
gemenskaps-
bidrag
(miljoner 
euro)

1) Integrering i kraftnätet av energi från vindkraft till havs
1.1.Baltic I och II - Kriegers Flak I, II, 
III
Bygger på projekt under utveckling.
Finansieringen syftar till att garantera 
extra kostnader för att säkra en 
gemensam sammanlänkningslösning.

1.5 GW Danmark, Sverige, 
Tyskland, Polen

150

1.2. Nordsjönätet
Modulutveckling av kraftnät till havs, 
demonstration av virtuellt kraftverk till 
havs.

1 GW Förenade 
kungariket, 
Nederländerna, 
Tyskland, Irland, 
Danmark, Belgien, 
Frankrike

150

2) Nya turbiner, strukturer och komponenter, optimering av tillverkningskapacitet
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Bygger på projekt för närvarande under 
utveckling. Ny generation turbiner i 
storleken 6–7 MW och innovativa 
strukturer, belägna långt ifrån kusten 
(upp till 100 km) på djupare vatten (upp 
till 40 m).

0.5 GW Tyskland, Danmark 150

Aberdeens vindkraftpark till havs
(europeiskt testcenter)
Bygger på projekt för närvarande under 
utveckling. Test av multi-MW-turbiner.
Utveckling av innovativa strukturer och 

0.25 GW Förenade kungariket 40
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understrukturer, inbegripet optimering av 
tillverkningskapacitet för utrustning för 
produktion av vindkraft till havs. En 
ökning på omkring 100 MW kan 
förväntas.

2.3 Thornton Bank
Bygger på projekt för närvarande under 
utveckling. Drar lärdom av projektet 
Downvind (samfinansierat genom sjätte 
ramprogrammet). Uppgradering av 
turbinerna i Downvind-anläggningar (5 
MW) på djupt vatten (upp till 30 m) med 
låg visuell inverkan (upp till 30 km).

90MW Belgien 10

TOTALT 500

C. PROJEKT FÖR AVSKILJNING OCH LAGRING AV KOLDIOXID
Projektnamn/
lokalisering

Planerat
gemenskaps-
bidrag
(miljoner 
euro)

Bränsle Kapacitet Avskiljning¬
steknik

Lagrings¬
metod

Huerth Kol 450 MW IGCC Saltvattens-
akvifer

Jaenschwalde

Tyskland 150

Kol 500 MW Oxyfuel Olje-/gasfält
Eemshaven Kol 1200 MW IGCC Olje-/gasfält
Rotterdam Kol 1080 MW PC Olje-/gasfält
Rotterdam

Neder¬
länderna

150

Kol 800 MW PC Olje-/gasfält
Belchatow Polen 150 Kol 858 MW PC Saltvattens-

akvifer
Compostella 
(León)

Spanien 
(med 
Portugal)

150 Kol 500 MW Oxyfuel Saltvattens-
akvifer

Kingsnorth Kol 800 MW PC Olje-/gasfält
Longannet Kol 3390 MW PC Saltvattens-

akvifer
Tilbury Kol 1600 MW PC Olje-/gasfält
Hatfield
(Yorkshire)

Förenade 
kungariket

150

Kol 900 MW IGCC Olje-/gasfält

Torrevaldaglia Italien 100 Kol 660 MW PC
Industriellt projekt för avskiljning av koldioxid
Florange Frankrike 50 Transport av koldioxid (CO2) från industrianläggning 

(stålverk) till lagring under jord (saltvattensakvifer)
TOTAL 900
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Ca. (ny) GEOTERMISKA PROJEKT

Projekt Lokalisering av projekt som får 
stöd

Planerat 
gemenskapsbi
drag
(miljoner 
euro)

Låg- och högtemperaturkraftverk i Central- och 
Östeuropa 

Slovakien, Ungern, Rumänien, 
Slovenien

50

TOTALT 50

Or. en

Motivering

Den ursprungliga bilagan som föreslogs av kommissionen innebar inte någon balanserad 
regional fördelning av det finansiella stödet till energiinvesteringar. Dessutom lades mer 
tonvikt vid investeringar i avskiljning och lagring av koldioxid jämfört med att stärka 
sammanlänkningarna av gasnät.  Genom ändringsförslaget innebär den nya bilagan en större 
regional balans och fler geotermiska källor och sammanlänkningar av gasnät som kan vara 
ett viktigt sätt att hantera framtida gaskriser.

Ändringsförslag 149
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga – led A – punkt 1 – rad 6

Kommissionens förslag

Medelhavsområdet
Förstärkning av det franska gasnätet längs sträckan 
Afrika–Spanien–Frankrike

Frankrike 150

Parlamentets ändringsförslag

Medelhavsområdet
Förstärkning av sträckan Afrika–Spanien–Frankrike

Frankrike, Spanien 200
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Or. en

Ändringsförslag 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Förslag till förordning
Bilaga – led C

Kommissionens förslag

Projektnamn/
lokalisering

Planerat
gemenskaps-
bidrag
(miljoner 
euro)

Bränsle Kapacitet Avskiljnings-
teknik

Lagringsmetod

Huerth Kol 450 MW IGCC Saltvattens-
akvifer

Jaenschwalde

Tyskland 250

Kol 500 MW Oxyfuel Olje-/gasfält
Eemshaven Kol 1200 MW IGCC Olje-/gasfält
Rotterdam Kol 1080 MW PC Olje-/gasfält
Rotterdam

Neder-
länderna

250

Kol 800 MW PC Olje-/gasfält
Belchatow Polen 250 Kol 858 MW PC Saltvattens-

akvifer
Compostella 
(León)

Spanien 
(med 
Portugal)

250 Kol 500 MW Oxyfuel Saltvattens-
akvifer

Kingsnorth Kol 800 MW PC Olje-/gasfält
Longannet Kol 3390 MW PC Saltvattens-

akvifer
Tilbury Kol 1600 MW PC Olje-/gasfält
Hatfield
(Yorkshire)

UK 250

Kol 900 MW IGCC Olje-/gasfält

TOTALT 1 250

Parlamentets ändringsförslag

Projektnamn/
lokalisering

Planerat
gemenskaps-
bidrag
(miljoner euro)

Bränsle Kapacitet

Huerth Tyskland 150 Kol 450 MW IGCC Saltvattens-
akvifer

Jaenschwalde Kol 500 MW Oxyfuel Olje-/gasfält
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Eemshaven Neder-
länderna

150 Kol 1200 MW IGCC Olje-/gasfält

Rotterdam Kol 1080 MW PC Olje-/gasfält
Rotterdam Kol 800 MW PC Olje-/gasfält
Belchatow Polen 150 Kol 858 MW PC Saltvattens-

akvifer
Compostella 
(León)

Spanien 
(med 
Portugal)

150 Kol 500 MW Oxyfuel Saltvattens-
akvifer

Kingsnorth UK 150 Kol 800 MW PC Olje-/gasfält

Longannet Kol 3390 MW PC Saltvattens-
akvifer

Tilbury Kol 1600 MW PC Olje-/gasfält
Hatfield
(Yorkshire)

Kol 900 MW IGCC Olje-/gasfält

TOTALT 1 250

Or. en

Ändringsförslag 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Förslag till förordning
Bilaga – led Ca (nytt)

Parlamentets ändringsförslag

Ca. Energismarta städer

Projekt Syfte Planerat 
gemenskapsbidrag
(miljoner EUR)

Lokala medel för 
hållbar energi och 
klimat

Att skapa eller ta i anspråk 
lokala medel för förnybar 
energi och klimat i syfte att 
uppmuntra lokala åtgärder 
för att förbättra 
energieffektivitet i lokala 
tjänster och maximera 
multiplikatoreffekterna av 
offentliga medel, attrahera 

200
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privata investeringar och 
uppmuntra offentlig-privata 
partnerskap.  

Direkta lån till städer 
i EU och lokala 
banker för 
hållbarhetsåtgärder

Att ge lån direkt till 
europeiska städer eller 
lokala banker för lokalt 
förankrade åtgärder för 
energieffektivitet och 
förnybar energi, bland 
annat offentliga byggnader, 
gatubelysning, transport 
och utbildning.

kompletterande åtgärd 
som bör genomföras 
genom redan 
existerande förfaranden 
och en 
överenskommelse 
mellan EIB och lokala 
banker

Lokala energi- och 
klimatbyråer 
och/eller 
energiserviceföretag

Att samfinansiera 
inrättandet eller stärkandet 
av lokala expertorgan som 
kan erbjuda tekniskt och 
finansiellt stöd för lokala 
projekt för förnybar energi 
och energieffektivitet. 

150

Kampanj för att 
stimulera 
marknaden för 
energismarta
byggnader

Att stimulera ett snabbt 
anammande av 
energieffektivitetsåtgärder 
och teknik för förnybar 
energi i byggnadssektorn så 
att höga 
energieffektivitetsnormer 
kan uppnås.

150

TOTALT 500

Or. en

Motivering

Stadsområden hyser 80 procent av EU:s befolkning och svarar för 70 procent av 
växthusgasutsläppen, och spelar således en nyckelroll i kampen mot klimatförändringen. 
Återhämtningsplanens tilldelning av 500 miljoner EUR till städer enligt kommissionens 
ursprungliga förslag har avlägsnats från förteckningen över åtgärder. Det finns dock en 
enorm potential för hållbara energiinvesteringar på lokal nivå som skulle kunna bidra till 
både stimulans på kort sikt och till en mer långsiktig omstrukturering av EU:s ekonomi.
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Ändringsförslag 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Förslag till förordning
Bilaga – led Ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Ca
Solel- eller solkraftsprojekt
Kommissionen ska införa en ny bilaga E 
med solkraftsprojekt
Kommissionen ska utlysa en inbjudan att 
lämna förslag för solkraft, inte minst 
solel.

Or. en

Motivering

Ett av kommissionens argument för att inte ta med solenergiprojekt var att det inte fanns 
några eller att branschen inte hade föreslagit några sådana. Parlamentet har belägg för att 
sådana projekt faktiskt existerar och kan tas med i en ny bilaga E för solkraftsprojekt.

Adlib Express Watermark


	772702sv.doc

